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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Η Vision International People Group Public Limited ανακοινώνει ότι κατά την διάρκεια σύγκλισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της που έγινε την 29η  Απριλίου, 2015, στις 14.30 μ.μ. στα γραφεία της 
Εταιρείας, στη Λεωφόρο Λεμεσού 67, Αγλαντζιά, 2121, Λευκωσία, η Ετήσια Έκθεση και τα 
Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν. Αποφασίστηκε επίσης η μη κατανομή  μερισμάτων 
στους μετόχους.   
 
Αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην πιο 
πάνω διεύθυνση. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να τυπώσουν τα εν λόγω αντίγραφα από την 
ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση www.vipgpl.com. 
 
Λευκωσία, 
29η Απριλίου 2015 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Vision International People Group Public Limited 
 

Ετήσια Έκθεση 2014 

 
 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ελεγκτή, αποτελούν 

μετάφραση στα Ελληνικά των οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αγγλική γλώσσα. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

 US$ US$ US$ US$ US$ 

      

Αποτελέσματα Εργασιών      
      

Κύκλος εργασιών 79.273.779 96.174.751 95.199.534 106.671.122 103.332.537 

      

Κέρδος από εργασίες 5.722.624 3.795.965 6.847.195 10.314.743 6.112.751 

      

(Ζημιά) / κέρδος πριν τη 

φορολογία 

 

(744.418) 

 

1.140.284 

 

4.049.905 

 

6.932.129 

 

1.890.347 

      

(Ζημιά) / κέρδος για το έτος (5.274.993) (1.690.880) 1.521.399 3.613.640 (359.573) 

      

(Ζημιά) / κέρδος για το έτος που 

αναλογεί στους μετόχους της 

Εταιρείας 

 

 

(5.274.916) 

 

 

(1.736.949) 

 

 

1.441.585 

 

 

3.582.634 

 

 

(426.627) 

      

      

Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης 

     

      

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.482.527 13.846.952 13.766.003 15.170.405 16.100.216 

      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 21.342.332 25.292.401 27.641.110 23.008.545 21.775.765 

      

Μη Τρέχουσες Υποχρεώσεις 3.672.857 4.041.570 4.364.712 4.837.848 6.997.478 

      

Τρέχουσες Υποχρεώσεις  14.031.248 17.454.334 17.749.983 15.579.893 18.069.605 

      

Ίδια Κεφάλαια 10.200.064 16.712.960 18.390.706 16.939.311 12.003.289 

      

      

Αποδόσεις Μετόχων      
      

(Ζημιά) / κέρδη ανά μετοχή  

 – βασικά (σεντς) 

 

    (7,03) 

 

    (2,32) 

 

    1,92 

 

    4,78 

 

               (0,57) 

      

Μερίσματα ανά μετοχή (σεντς)  -  -  -  -                         - 

      

      

Αριθμός Υπαλλήλων      
      

Αριθμός υπαλλήλων στις 31 

Δεκεμβρίου  

 

303 

 

337 

 

345 

 

385 

 

476 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στους μετόχους την Έκθεση του μαζί με τις 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Κύριες δραστηριότητες 
 
Η Vision International People Group Public Limited (η “Εταιρεία”) είναι η Μητρική Εταιρεία του 

Συγκροτήματος. 

 

Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του έτους, συνέχισε να είναι η διανομή 

στη Ευρώπη, Ρωσία, χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) και Ασία, ενός ευρέως 

φάσματος προϊόντων φροντίδας και υγείας, που ενσωματώνουν βιολογικά ενεργά συμπληρώματα 

διατροφής και καλλυντικά που βασίζονται σε φυσικά συστατικά.  

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία συνέχισε την παροχή διοικητικών διαχειριστικών υπηρεσιών, 

μέσω του κεντρικού γραφείου του Συγκροτήματος στη Λευκωσία και του γραφείου αντιπροσώπευσης 

της Εταιρείας στη Μόσχα. 

 

Αλλαγές στη σύνθεση του Συγκροτήματος 
 
Οι διαδικτυακές συναλλαγές μέσω του Global Ordering System (GOS) συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν 

κατά τη διάρκεια του 2014. Η αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος που ξεκίνησε τα προηγούμενα έτη, 

συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2014 με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών, τη μείωση των πάγιων 

εξόδων και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του 

Συγκροτήματος. 

 

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος στην Ελβετία, Vision 

International People Group S.A. και Vision Commerce S.A., οι οποίες ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του 

2012, ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014. Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος στην 

Αίγυπτο, Vision Egypt for Distribution LLC και Vision MISR for Trading LLC οι οποίες τέθηκαν υπό 

εκκαθάριση κατά τη διάρκεια του 2013, εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η 

θυγατρική εταιρεία Vision Kyiv LLC (Ουκρανία), για την οποία η διαδικασία εκκαθάρισης άρχισε τα 

προηγούμενα έτη, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2014, το Συγκρότημα ξεκίνησε τις διαδικασίες εκκαθάρισης των θυγατρικών 

εταιρειών TK Baku LLC (Αζερμπαϊτζάν), Vision Latomas Commercial Limited (Ουγγαρία), Vision 

Eurotrade Private Limited Company (Λετονία) και Vision Euronord Private Limited Company 

(Λιθουανία). Κατά τη διάρκεια του 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των 

διαδικασιών για εκκαθάριση των θυγατρικών, Vision Istanbul Health and Products Trade and Industry 

Limited (Τουρκία), Vision Azerbaijan LLC (Αζερμπαϊτζάν) και Todini Limited (Ιρλανδία). 

 

Η θυγατρική εταιρεία Vision E-Shop G.m.b.H. έχει εγγράψει δύο υποκαταστήματα στον Καναδά και στη 

Γερμανία τα οποία δεν διεξήγαγαν καμία δραστηριότητα μέχρι σήμερα. 

 

Η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 

έτους, με στόχο την αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου διανομέων εντός της χώρας, τη 

μείωση των πάγιων εξόδων και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των 

δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Η θυγατρική εταιρεία Vision Group RUS LLC έχει εγγράψει νέο 

υποκατάστημα στο Nizhny Novgorod. Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότημα συνέχισε την παροχή 

δικαιωμάτων πώλησης προϊόντων και χρήσης εμπορικών σημάτων σε δικαιοχρήστες.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Αλλαγές στη σύνθεση του Συγκροτήματος (συνέχεια) 
 
Οι θυγατρικές Vision (Thailand) Co. Ltd και Vision (India) People Group Private Limited δεν 

διεξήγαγαν καμία εμπορική δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια του 2014, η θυγατρική 

εταιρεία του Συγκροτήματος, Vision Vietnam Trading Co. Limited, έχει εγγράψει υποκατάστημα στην 

Καμπότζη. Οι εργασίες του υποκαταστήματος υπολογίζονται να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου εξαμήνου του 2015. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Συγκροτήματος να επεκταθεί στην Ασία, 

το Συγκρότημα προτίθεται να δημιουργήσει νέες θυγατρικές στην Καμπότζη και στο Λάος. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στη σημείωση 11 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

(επίσης στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας). 

 

Οικονομικά αποτελέσματα και μερίσματα 
 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 παρουσιάζονται 

στη σελίδα 13 της Ετήσιας Έκθεσης.   

 

Η ζημιά του Συγκροτήματος που αναλογεί στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας για το έτος 2014 

ανήλθε σε US$5.274.916 (2013: US$1.736.949 ζημιά). 
 

Κύκλος εργασιών  
 
Οι πωλήσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, μειώθηκαν κατά 

US$16,9 εκατ. ή 17,6% για να φτάσουν το επίπεδο των US$79,3 εκατ. σε σύγκριση με US$96,2 εκατ. το 

2013. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 7,3% ή US$1,0 εκατ. για να φτάσουν το επίπεδο των 

US$14,6 εκατ. σε σύγκριση με US$13,6 εκατ. το 2013. Οι πωλήσεις στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 

Κρατών και στη Βαλτική μειώθηκαν κατά US$14,6 εκατ. ή 31,0%, φτάνοντας στο επίπεδο των US$32,5 

εκατ., σε σύγκριση με US$47,1 εκατ. το 2013. Οι πωλήσεις στον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν κατά 

US$3,3 εκατ. ή 9,3%, φτάνοντας στο επίπεδο των US$32,2 εκατ., σε σύγκριση με US$35,5 εκατ. το 

2013. 

 

Μικτά Κέρδη  
 
Τα μικτά κέρδη του Συγκροτήματος για το έτος, μετά τον καταλογισμό του κόστους των προϊόντων, 

μεταφορών και ασφάλισης μειώθηκαν σε US$65,1 εκατ. σε σύγκριση με US$69,6 εκατ. το 2013. Το 

περιθώριο μικτού κέρδους που επιτεύχθηκε το 2014 ανήλθε στο 82% (2013: 72%). 

 

Προμήθειες σε διανομείς  
 
Οι προμήθειες σε διανομείς κατά το έτος 2014 ανήλθαν σε US$35,7 εκατ. σε σύγκριση με US$41,8 εκατ. 

το 2013, παρουσιάζοντας μείωση ύψους US$6,1 εκατ. ή 14,6%. Οι προμήθειες σε σχέση με τις πωλήσεις 

κατά τη διάρκεια του έτους αυξήθηκαν από 43,5% το 2013 σε 45,1% το 2014. 

 

Λειτουργικά Αποτελέσματα  
 
Οι (ζημιές)/κέρδη του Συγκροτήματος πριν την φορολογία για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2014 ήταν US$0,7 εκατ. ζημιά σε σύγκριση με US$1,1 εκατ. κέρδος το 2013.   

 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος ήταν οι ακόλουθοι: 

 

i.  Η ζημιά από τη πώληση της επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία ύψους US$2,7 εκατ., 

ii.  Η αναταραχή στην Ουκρανία και Ρωσία, 

iii.  Η αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική εντός του Συγκροτήματος που έγινε το Μάρτιο του 2014 είχε 
ως αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογίας, 

iv.  Οι τροποποιήσεις του Marketing Plan της Vision είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των προμηθειών 
προς τους διανομείς, 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Οικονομικά αποτελέσματα και μερίσματα (συνέχεια) 
 
Οι διευθυντές αναγνωρίζουν ότι τα ετήσια αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες. 

Η διοίκηση λαμβάνει στρατηγικές, τακτικές και λειτουργικές ενέργειες, για την επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσμάτων στο μέλλον. 

 

Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρείας 
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 αναφέρονται στη σελίδα 

66 της Ετήσιας Έκθεσης. Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος 2014 ανήλθε σε US$1.645.397 

(2013:US$297.089) και έχει μεταφερθεί στις συσσωρευμένες ζημιές. 

 

Κέρδη και Μερίσματα  
 
Οι βασικές ζημιές ανά μετοχή αυξήθηκαν από 2,32 σεντς το 2013 σε 7,03 σεντς το 2014. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές του Συγκροτήματος για το τρέχον έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος για το 2014. Αυτό θα εξασφαλίσει την επάρκεια της 

ρευστότητας για την ολοκλήρωση της εν εξελίξει αναδιάρθρωσης που θα επιτρέψει τη γρήγορη 

ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς σε περίπτωση αύξησης του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της 

τρέχουσας ύφεσης.  

 

Οι διευθυντές είναι της άποψης ότι στο μέλλον, η πολιτική αυτή θα έχει θετικές αποδόσεις για το 

Συγκρότημα και τους μετόχους του. 

 

Κεφάλαιο Κίνησης και Ρευστότητα 
 
Τα αποθέματα στις 31 Δεκεμβρίου 2014 μειώθηκαν κατά US$0,2 εκατ., από US$8,6 εκατ. στο τέλος του 

2013 σε US$8,4 εκατ. στο τέλος του 2014.  

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2013, ύψους US$3,8 εκατ. Τα 

εμπορικά εισπρακτέα μειώθηκαν από US$5,2 εκατ. στο τέλος του 2013 σε US$2,6 εκατ. στις 31 

Δεκεμβρίου 2014. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 το Συγκρότημα είχε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ύψους US$4,7 εκατ. σε 

σύγκριση με US$3,4 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα οποία παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση των 

τραπεζικών υπεραναλήψεων ύψους US$2,3 εκατ. και US$2,5 εκατ. αντίστοιχα. Τα έντοκα δάνεια 

μειώθηκαν από US$4,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε US$4,1 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Προκαταρκτικά αποτελέσματα  
 
Η μείωση της καθαρής ζημιάς για το έτος, με βάση τα τελικά ελεγμένα αποτελέσματα (US$5,275 εκατ.), 

σε σύγκριση με τα προκαταρτικά μη-ελεγμένα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου 

2015 (US$5,319 εκατ.) οφείλεται στην ευνοϊκή επίδραση μιας λογιστικής αναπροσαρμογής που έγινε 

στα έξοδα διοίκησης. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Μελλοντικές εξελίξεις 
 
Κατά το 2015 το Συγκρότημα θα συνεχίσει τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του και τον έλεγχο των 

πάγιων εξόδων του, με σκοπό την επίτευξη καλύτερων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, και 

συγκεκριμένα: 

 

• Το Συγκρότημα θα συνεχίσει την ανάπτυξη του Global Ordering System (GOS) σε νέες και 

υφιστάμενες αγορές, 

• Το Συγκρότημα θα βελτιώσει την υφιστάμενη επικοινωνία μάρκετινγκ, θα εφαρμόσει νέους τρόπους 

προώθησης προϊόντων και θα χρησιμοποιήσει ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων και μεθόδων 

προώθησης, 

• Το Συγκρότημα θα συνεχίσει την περαιτέρω ανάπτυξη του Vision Marketing Plan, 

• Το Συγκρότημα θα συνεχίσει την εκκαθάριση οποιονδήποτε μη αποδοτικών θυγατρικών εταιρειών, 

• Το Συγκρότημα θα επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε νέες χώρες της Ασίας, όπως η Καμπότζη 

και το Λάος, 

• Το Συγκρότημα θα αναδιοργανώσει τις δραστηριότητες του εντός της Ρωσίας, ως αποτέλεσμα των 

οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες, 

• Το Συγκρότημα θα αναδιοργανώσει τις δραστηριότητες του στην Ουκρανία, ως αποτέλεσμα των 

πρόσφατων γεγονότων στο εσωτερικό της χώρας. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 
Ως αποτέλεσμα των διεθνών δραστηριοτήτων του, το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους αγοράς από τις 

αλλαγές του επιτοκίου και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 

δυσμενώς τα λειτουργικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και την οικονομική του θέση. 

 
Όπως και άλλοι οργανισμοί, έτσι και το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. Το Συγκρότημα εκτίθεται επίσης σε άλλους επιχειρηματικούς κινδύνους που σχετίζονται 

με τις γενικές συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς. Ειδικότερα, η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική ικανότητα των πελατών του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα 

παρακολουθεί και διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους με διάφορους μηχανισμούς ελέγχου, καθώς και 

με την έναρξη ειδικών προσφορών. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους αυτούς 

περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 18 και 20 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (επίσης στις 

σημειώσεις 14 και 16 των οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας). 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία είχε εκδομένες 75.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 

US$0,10 η καθεμία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του έτους, δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας. 

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη μεταβίβαση των συνήθων μετοχών της Εταιρείας, εκτός από 

εκείνες που ορίζονται από τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς, που αφορούν συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει εκδομένες μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και όλες οι μετοχές 

έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Συμβούλων  
 
Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ορισμένων Συμβούλων της Εταιρείας περιλαμβάνουν ρήτρες για 

αποζημίωση σε περίπτωση αδικαιολόγητης πρόωρης απομάκρυνσης. Έτσι, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει 

αυτομάτως το δικαίωμα για αποδοχές έξι μηνών ως αποζημίωση, επιπλέον οποιωνδήποτε 

καθυστερημένων μισθών και μπόνους, συμπεριλαμβανομένων των έξι μηνών της περιόδου 

αποζημιώσεως, ενώ οι δυο Ανεξάρτητοι Μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωση τριών 

μηνών, εάν η Εταιρεία τερματίσει τις υπηρεσίες τους πριν από την δεύτερη επέτειο διορισμού τους.  

 

Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 
 
Από τις 21 Οκτωβρίου 2009 και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, από την συνεδρίαση της ίδιας μέρας, η Εταιρεία τερμάτισε την εθελοντική συμμόρφωσή 

της με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, (ο "Κώδικας"), 

καθώς ήταν προς το καλύτερο χρηματοοικονομικό όφελος της Εταιρείας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τερματισμό της εθελοντικής συμμόρφωσης με τον Κώδικα, το Ιδρυτικό 

Έγγραφο της Εταιρείας έχει τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να αφαιρεθούν οι αναφορές στον Κώδικα 

καθώς και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτόν. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις που ουσιαστικά 

επιτρέπουν αντίστοιχη ευελιξία στην Εταιρεία, αφορούν εκείνες που αναφέρονται στη σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαδικασία επανεκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη 

διαδικασία έγκρισης της αμοιβής τους. Η υποχρέωση για τη δημιουργία των διαφόρων επιτροπών, 

σύμφωνα με τον Κώδικα καταργήθηκε.  

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στο καταστατικό της Εταιρείας είναι έγκυρη μόνον εφόσον 

εγκριθεί από ειδικό ψήφισμα σε συνέλευση των μετόχων.  

 

Η Εταιρεία μπορεί με συνήθεις ψήφισμα να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο και να 

καθορίσει την περίοδο για την οποία το εν λόγω άτομο θα κατέχει τη θέση του. Όλοι οι διοριζόμενοι 

Σύμβουλοι, υποχρεούνται να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια κάθε Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή. Η 

Εταιρεία μπορεί με ειδικό ψήφισμα για το οποίο έχει δοθεί ειδική γνωστοποίηση σύμφωνα με την 

παράγραφο 136 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από τη 

λήξη της περιόδου της θητείας του. Τα Μέλη της Εταιρείας πρέπει να εγκρίνουν την αμοιβή όλων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει μετοχικό κεφάλαιο, εάν υπάρχει επαρκές εγκεκριμένο 

μετοχικό κεφάλαιο το οποίο δεν έχει εκδοθεί. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατέχουν δικαιώματα προτίμησης, 

που θα αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία κατά τη στιγμή της νέας έκδοσης. Σε 

περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού 

κεφαλαίου, πρέπει να ληφθεί η έγκριση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.  

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς σε δικαιώματα ψήφου και τα ειδικά δικαιώματα ελέγχου σε 

σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας αναφέρονται στη παράγραφο περί μετοχικού κεφαλαίου πιο πάνω. 

 

Μέτοχοι που κατέχουν περισσότερο από 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και στις 23 Απριλίου 2015, τα ακόλουθα πρόσωπα κατέχουν 5% ή 

περισσότερο, του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: 

 31 Δεκεμβρίου 

2014 

23 Απριλίου 

2015 

 % % 

Health Tech Corporation Limited 64,58 64,58 

CHP Investments Limited 9,11 9,11 

Craigwood Investments Limited 6,00 6,00 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέτοχοι που κατέχουν περισσότερο από 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (συνέχεια) 
 
Η Health Tech Corporation Limited κατέχεται από τον κ. Dmitry Buriak. 

Η CHP Investments Limited κατέχεται από την κα. Marina Khoriakova. 

Η Craigwood Investments Limited κατέχεται από τον κ. Aram Aroutiounian. 

 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
 
Τα γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς περιγράφονται στη σημείωση 21 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων (επίσης στη σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής 

Εταιρείας). 

 

Νόμοι και κανονισμοί σχετικά με Χρεόγραφα και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
 
Οι Σύμβουλοι βεβαιώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν, δεν παρατηρήθηκε καμία παραβίαση σχετικά με τους 

νόμους και κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
 
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και η Διοίκηση έχουν αξιολογήσει την ικανότητα του Συγκροτήματος να 

συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα για το προβλέψιμο μέλλον, και είναι ικανοποιημένοι ως προς 

αυτό το ενδεχόμενο. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις εξακολουθούν να ετοιμάζονται με βάση 

τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (“going concern basis”). 

 

Διοικητικό Συμβούλιο  
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής 

παρουσιάζονται στη σελίδα 2. 

 

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας κατά την διάρκεια του έτους και μέχρι την ημερομηνία αυτής της έκθεσης 

ήταν οι εξής: 

 

Roberto Piona - Πρόεδρος  

Dmitry Buriak - Γενικός Εκτελεστικός Σύμβουλος 

Γιαννάκης Χατζηχάννας - Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος  

Peter Fehrn-Christensen - Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος 

 

Σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας όλοι οι Σύμβουλοι που διορίστηκαν, απαιτείται να 

παραιτηθούν από τη θέση τους κατά τη διάρκεια κάθε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και μετέπειτα να 

θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή. Έτσι, αναμένεται ότι όλοι οι Σύμβουλοι θα παραδώσουν τις 

υποψηφιότητες τους για επανεκλογή στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2015. 

 

Συμφέρον των Συμβούλων σε μετοχές τις Εταιρείας 
 
Το συμφέρον σε μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άμεσα ή 

έμμεσα) στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 23 Απριλίου 2015 αναφέρονται πιο κάτω: 

 

  31 Δεκεμβρίου 

 2014 

 23 Απριλίου 

2015 

  %   % 

Dmitry Buriak (έμμεσα)  64,58   64,58 

Roberto Piona (άμεσα)  1,10   1,10 

Γιαννάκης Χατζηχάννας  -   - 

Peter Fehrn-Christensen  -   - 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Συναλλαγές με Συμβούλους 
 
Αναφερθείτε στη σημείωση 19 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (επίσης στη σημείωση 15 

των οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας). 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές του Συγκροτήματος, CosmoCo Services Ltd, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να 

εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

 

 

………………………………… 

 

Nairy Der Arakelian-Merheje 

Γραμματέας 

 

29 Απριλίου 2015 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

31 Δεκεμβρίου 2014 

 
 

 

Περιεχόμενα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 

  

Κατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με 

τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  12 

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 13 

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 14 

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 15 

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 16 

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 17 - 63 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3) (γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (N 190 (I)/2007) (ο “Νόμος”), εμείς τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τα άλλα υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της Vision International People Group Public Limited για το έτος που έληξε 

στις 31 του Δεκεμβρίου 2014, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται πιο κάτω, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ 

όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι συνημμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

 

(i) ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9, εδαφίου (4) του Νόμου, και 

 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, 

της οικονομική κατάστασης και του κέρδους ή ζημιάς της Vision International People 

Group Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, και 

 

(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης των εργασιών, καθώς και της οικονομικής θέσης της Vision International People 

Group Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν. 

 

 

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι 

 

 
Roberto Piona – Πρόεδρος 

 

 

Dmitry Buriak – Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

  

Ανεξάρτητοι Μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι 
 
 

Γιαννάκης Χατζηχάννας  

 

 

Peter Fehrn-Christensen  
 

 

Γενικός Οικονομικός Διευθυντής 

 

 

Nina Melnikova 

 

 

 

29 Απριλίου 2015 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
    Συμπληρωματικές 

πληροφορίες 

 (σημείωση 22) 

 2014 2013  2014 2013 

 Σημ. US$ US$  € € 

      

Έσοδα-πώληση αγαθών 79.273.779 96.174.751  65.294.275 79.214.851 

Κόστος πωλήσεων (14.201.898) (26.570.627)  (11.697.470) (21.885.040) 
    

 
 

Μικτό κέρδος 65.071.881 69.604.124  53.596.805 57.329.811 

Προμήθειες σε διανομείς (35.736.357) (41.838.777)  (29.434.442) (34.460.734) 
    

 
 

 29.335.524 27.765.347  24.162.363 22.869.077 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4 869.263 381.146  715.973 313.933 

Έξοδα διανομής και πωλήσεων 4 (10.329.674) (8.276.824)  (8.508.092) (6.817.251) 

Έξοδα διοίκησης 4 (14.106.883) (15.937.514)  (11.619.210) (13.127.019) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  (45.606) (136.190)  (148.610) (112.173) 
    

 
 

Κέρδος από εργασίες 5.722.624 3.795.965  4.602.424 3.126.567 

Χρηματοδοτικές δαπάνες 4 (3.828.186) (3.016.130)  (3.042.059)  (2.484.252) 

Χρηματοδοτικά έσοδα 4 99.648 73.560  82.075 60.588 
    

 
 

Κέρδος πριν το μερίδιο στα κέρδη 

συνδεδεμένης εταιρείας 

 

1.994.086 

 

853.395 

  

1.642.440 

 

702.903 

Μερίδιο στα κέρδη συνδεδεμένης εταιρείας 12 - 286.889  - 236.298 

Ζημιά από πώληση συνδεδεμένης εταιρείας 12 (2.738.504) -  (2.255.583) - 
      

(Ζημιά) / κέρδος πριν τη φορολογία  (744.418) 1.140.284  (613.143) 939.201 

Φορολογία 5 (4.530.575) (2.831.164)  (3.731.633) (2.331.904) 
    

 
 

ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ (5.274.993) (1.690.880)  (4.344.776) (1.392.703) 

      

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα για το 

έτος, μετά από φόρους 

 

(1.236.718) 

 

59.203 

  

(1.018.629) 

 

48.763 
      

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ (6.511.711) (1.631.677)  (5.363.405) (1.343.940) 

      

(Ζημιά) / κέρδος που αναλογεί σε:      

   Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (5.274.916) (1.736.949)  (4.344.712) (1.430.648) 

   Μη ελέγχουσες συμμετοχές (77) 46.069  (64) 37.945 
      

 (5.274.993) (1.690.880)  (4.344.776) (1.392.703) 

Συνολικά (έξοδα) / έσοδα που αναλογούν σε:      

   Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (6.511.634) (1.677.746)  (5.363.341) (1.381.885) 

   Μη ελέγχουσες συμμετοχές (77) 46.069  (64) 37.945 
      

 (6.511.711) (1.631.677)  (5.363.405) (1.343.940) 

 

Ζημιά ανά μετοχή - βασικά (σεντ), για ζημιά 

για το έτος που αναλογεί στους μετόχους της 

Μητρικής Εταιρείας 6 (7,03) (2,32) 

  

 

 

(5,79) 

 

 

  

(1,91) 

 

 

Όλα τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
    Συμπληρωματικές 

πληροφορίες 

(σημείωση 22) 

 2014 2013  2014 2013 

         Σημ. US$ US$  € € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
      
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Υπεραξία  10 18.258 18.258  15.039 15.039 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 50.033 76.761  41.210 63.225 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 8 6.333.291 6.652.231  5.216.449 5.479.146 

Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 12 - 5.053.318  - 4.162.193 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 5 1.080.945 2.046.384  890.326 1.685.515 
      

 7.482.527 13.846.952  6.163.024 11.405.118 

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αποθέματα – προϊόντα προς μεταπώληση 8.427.705 8.614.166  6.941.525 7.095.105 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 5.372.280 10.290.761  4.424.906 8.476.040 

Επιστρεπτέοι φόροι  545.932 479.295  449.660 394.774 

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 14 6.996.415 5.908.179  5.762.635 4.866.303 
      

 21.342.332 25.292.401  17.578.726 20.832.222 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.824.859 39.139.353  23.741.750 32.237.340 

      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
 

     

Κεφάλαιο που αναλογεί στους μετόχους της 

Μητρικής Εταιρείας 

     

Εκδοθέν κεφάλαιο 15 7.500.000 7.500.000  6.177.415 6.177.415 

Αποθεματικά 2.700.064 9.212.960  2.223.921 7.588.304 
      

 10.200.064 16.712.960  8.401.336 13.765.719 
      

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 920.690 930.489  758.332 766.403 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.120.754 17.643.449  9.159.668 14.532.122 

      

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός 16 1.473.571 1.842.047  1.213.715 1.517.211 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 17 2.199.286 2.199.523  1.811.454 1.811.649 
      

 3.672.857 4.041.570  3.025.169 3.328.860 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 17 10.695.098 13.828.656  8.809.076 11.390.048 

Έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός 16 2.668.876 2.905.333  2.198.235 2.392.994 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 667.274 720.345  549.602 593.316 
      

 14.031.248 17.454.334  11.556.913 14.376.358 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17.704.105 21.495.904  14.582.082 17.705.218 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

28.824.859 

 

39.139.353 

  

23.741.750 

 

32.237.340 

 

Roberto Piona – Πρόεδρος 

 

Dmitry Buriak – Εκτελεστικός Σύμβουλος και Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

Nina Melnikova – Γενικός Οικονομικός Διευθυντής 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 
 Αποθεματικά   

  

Συσσωρευμένα 

κέρδη 

(i) 

Αποθεματικό 

από συνένωση 

επιχειρήσεων 

 (ii) 

Μη επιστρεπτέες 

συνεισφορές 

κεφαλαίου 

 (iii) 

Συναλλα-

γματικές 

διαφορές  

 (iv) 

 

Σύνολο 

αποθεματικών 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

 

 

Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

          

Την 1 Ιανουαρίου 2013 12.348.092 (208.385) 1.257.317 (2.506.318) 10.890.706 7.500.000 18.390.706 901.712 19.292.418 
          

Αμυντική εισφορά σε 

λογιζόμενη διανομή 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

          

Φόροι που καταβλήθηκαν 
για λογαριασμό των μη 

ελέγχουσων συμμετοχών 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(17.292) 

 

 

(17.292) 

          

Συνολική (ζημιά) / κέρδος       

για το έτος 
 

 

(1.736.949) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

59.203 

 

 

(1.677.746) 

 

 

- 

 

 

(1.677.746) 

 

 

46.069 

 

 

(1.631.677) 
          

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 10.611.143 (208.385) 1.257.317 (2.447.115) 9.212.960 7.500.000 16.712.960 930.489 17.643.449 
          

          

Αμυντική εισφορά σε 

λογιζόμενη διανομή  
 

(1.262) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1.262) 

 

- 

 

(1.262) 

 

- 

 

(1.262) 

          

Φόροι που καταβλήθηκαν 

για λογαριασμό των μη 

ελέγχουσων συμμετοχών 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(9.722) 

 

 

(9.722) 

          

Συνολική ζημιά για το έτος (5.274.916) - - (1.236.718) (6.511.634) - (6.511.634) (77) (6.511.711) 
          

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 5.334.965 (208.385) 1.257.317 (3.683.833) 2.700.064 7.500.000 10.200.064 920.690 11.120.754 

 

Σημειώσεις: 

 

(i) Τα συσσωρευμένα κέρδη είναι διαθέσιμα για διανομή. Τα άλλα αποθεματικά δεν είναι διαθέσιμα για 

διανομή.  
 
 Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου στις πληρωμές μερισμάτων από την Εταιρεία σε μετόχους οι οποίοι 

δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ή σε μετόχους οι οποίες είναι εταιρείες οι οποίες είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Πληρωμές μερισμάτων σε μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα και 

είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου προς 17% για το έτος 2014 και 

μετέπειτα (2013: 20%). Όπως προσδιορίζεται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της 

Δημοκρατίας Νόμο, εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία 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 (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. 

 

(ii) Το αποθεματικό από συνένωση επιχειρήσεων περιγράφεται στη σημείωση 2.1. 

 

(iii) Οι μη επιστρεπτέες συνεισφορές κεφαλαίου αφορούν συνεισφορές που έκανε ο κύριος μέτοχος του 

Συγκροτήματος σε προηγούμενα έτη για κάλυψη των ζημιών που είχαν συσσωρευτεί σε ορισμένες από 

τις θυγατρικές εταιρείες. Δεδομένου ότι η συνεισφορές αυτές δεν είναι επιστρεπτέες από την Εταιρεία, 

έχουν ταξινομηθεί στην Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια ως «μη επιστρεπτέες 

συνεισφορές κεφαλαίου».  
 
 
(iv) Το αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών χρησιμοποιείται για την καταχώρηση συναλλαγματικών 

διαφορών που δημιουργούνται από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των ξένων 

εξαρτημένων και συνδεδεμένων εταιρειών. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
    Συμπληρωματικές πληροφορίες 

 (σημείωση 22) 

 2014 2013  2014 2013 

         Σημ. US$ US$  € € 
Ταμειακές ροές από εργασίες      
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (744.418) 1.140.284  (613.143) 939.202 
Αναπροσαρμογές για:      
   Ζημιά από πώλησης επένδυσης σε συνδεδεμένη 

εταιρεία 
 

2.738.504 

 

- 

  

2.255.583 

 

- 
   Καθαροί τόκοι και χρεώσεις τραπεζών 1.278.799 1.360.911  1.053.290 1.120.922 
   Μερίδιο στα κέρδη συνδεδεμένης εταιρείας - (286.889)  - (236.298) 
   Ζημιά/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 

 

 

13.342 

 

 

(27.060) 

  

 

10.989 

 

 

(22.289) 
   Αποσβέσεις 478.523 555.105  394.138 457.215 
      
Ροή μετρητών για εργασίες πριν από αλλαγές στο 

κεφάλαιο κινήσεως 
 

3.764.750 

 

2.742.351 

  

3.100.857 

 

2.258.752 
Αύξηση στα αποθεματικά (279.735) (82.994)  (230.406) (68.358) 
Μείωση σε εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.621.303 2.883.876  3.806.362 2.375.320 
Μείωση σε εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (3.725.180) (851.627)  (3.068.265) (701.447) 
      
Ροή μετρητών από εργασίες 4.381.138 4.691.606  3.608.548 3.864.267 
Καθαροί τόκοι και χρεώσεις τραπεζών που 

πληρώθηκαν 
 

(1.248.554) 

 

(1.360.912) 

  

(1.028.379) 

 

(1.120.922) 
Φορολογία που πληρώθηκε (3.684.845) (2.071.244)  (3.035.042) (1.705.991) 
      
Καθαρή ροή μετρητών (για) / από εργασίες (552.261) 1.259.450  (454.873) 1.037.354 

      
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      
Μερίσματα από συνδεδεμένη εταιρεία - 227.293  - 187.211 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (307.112) (401.105)  (252.954) (330.372) 
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (25.296) (33.284)  (20.836) (27.415) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 

και εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 

 

 

44.722 

 

 

37.296 

  

 

36.836 

 

 

30.719 
Πληρωμή για αγορά θυγατρικών εταιρειών - (67.531)  - (55.622) 
Εισπράξεις από πώληση επένδυσης σε συνδεδεμένη 

εταιρεία 
 

2.314.814 

 

- 

  

1.906.610 

 

- 
      
Καθαρή ροή μετρητών από / (για) επενδυτικές 

δραστηριότητες 
 

2.027.128 

 

(237.331) 

  

1.669.656 

 

(195.479) 

      
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 
     

Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και άλλου 

δανεισμού 
 

(397.810) 

 

(334.136) 

  

(327.659) 

 

(275.213) 
Εισπράξεις από δανεισμό και λοιπές τραπεζικές 

διευκολύνσεις 
 

58.350 

 

238.318 

  

48.060 

 

196.292 
Μερίσματα που πληρώθηκαν (237) (1.781)  (195) (1.467) 
Φόροι που καταβλήθηκαν για λογαριασμό των μη 

ελέγχουσων συμμετοχών 
 

(9.722) 

 

(17.292) 

  

(8.008) 

 

(14.244) 
      
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 
 

(349.419) 

 

(114.891) 

  

(287.802) 

 

(94.632) 
      
Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  1.125.448 907.228  926.981 747.243 
Καθαρή συναλλαγματική διαφορά 199.857 (69.582)  164.614 (57.313) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών την 1 Ιανουαρίου 3.373.348 2.535.702  2.778.475 2.088.545 
      
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στις 31 

Δεκεμβρίου 14 
 

4.698.653 

 

3.373.348 

  

3.870.070 

 

2.778.475 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία  
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Vision International People Group Public Limited για 

το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση τoυ Διοικητικού 

Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2015. 

 

Η Vision International People Group Public Limited (η “Εταιρεία”) ενεγράφη στην Κύπρο στις 26 

Σεπτεμβρίου 1997 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Η Εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την 

ονομασία Transvol Limited. Με ειδικό ψήφισμα των μετόχων την 1η Φεβρουαρίου 2003, η Εταιρεία 

μετονομάστηκε σε Vision International People Group Limited. Στις 22 Αυγούστου 2003, η Εταιρεία 

μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 

και η ονομασία της άλλαξε σε Vision International People Group Public Limited. Στις 21 Ιουνίου 

2004, άρχισε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου η εμπορία των 75.000.000 μετοχών της Εταιρείας 

(US$0,10 η καθεμία). Οι μετοχές της Εταιρείας εμπορεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  

 

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στο Vision Tower, στη Λεωφόρο Λεμεσού 67, 

2121, Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος.  

 

Η τελική μητρική εταιρεία της Εταιρείας είναι η Health Tech Corporation Limited, που είναι 

εγγεγραμμένη στο Νησί του Γκέρνσεϊ. Η Health Tech Corporation Limited, ανήκει στον 

Εκτελεστικό Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Dmitry Buriak, ο οποίος θεωρείται η τελική ελέγχουσα 

οντότητα του Συγκροτήματος. 

 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήματος περιγράφονται στη σημείωση 

3. 

 

2. Λογιστικές πολιτικές 
 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοστεί με 

συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά. 

 

2.1 Βάση ετοιμασίας και δήλωση συμμόρφωσης 
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους και παρουσιάζονται σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US$). 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (“ΔΠΧΑ”) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(“ΕΕ”). 

 
Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

 

Βάση ενοποίησης 
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας (οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Γραφείου Αντιπροσώπευσης της 

Εταιρείας στη Μόσχα), των θυγατρικών εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 όπως φαίνονται στη σημείωση 11 (που μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.1 Βάση ετοιμασίας και δήλωση συμμόρφωσης (συνέχεια) 

    

Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών ετοιμάζονται για το ίδιο οικονομικό έτος 

όπως αυτό της Μητρικής Εταιρείας, χρησιμοποιώντας ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές. Όλα τα 

ενδοεταιρικά υπόλοιπα, συναλλαγές, έσοδα και έξοδα και κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από 

συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος, απαλείφονται πλήρως. 

 

Όλες οι εξαρτημένες εταιρείες ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία απόκτησης τους, 

ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αποκτά τον έλεγχο τους, και συνεχίζουν να 

ενοποιούνται μέχρι την ημερομηνία που ο έλεγχος αυτός παύει να ισχύει. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται 

όταν το Συγκρότημα εκτίθεται, ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής του, και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας που 

ασκεί στην εκδότρια εταιρεία. Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα ελέγχει την εκδότρια, εάν και μόνον 

εάν έχει: 

 

 Εξουσία επί της εκδότριας εταιρείας (π.χ. υφιστάμενα δικαιώματα τα οποία δίνουν στο 

Συγκρότημα την τρέχουσα ικανότητα να καθοδηγεί τις σχετικές δραστηριότητες της εκδότριας 

εταιρείας). 

 Τοποθετήσεις ή δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εκδότρια. 

 Τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του επί της εκδότριας για να επηρεάσει το ύψος 

των αποδόσεών του. 

 

Γενικώς, υπάρχει η αντίληψη ότι ο έλεγχος απορρέει από την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου. 

Με βάση, την αντίληψη αυτή και σε περιπτώσεις όπου το Συγκρότημα δεν κατέχει την πλειοψηφία 

των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρεία, το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψιν όλα τα σχετικά 

γεγονότα και περιστάσεις συμπεριλαμβανομένου της συμβατικής συμφωνίας με τους υπόλοιπους 

ψηφοφόρους, δικαιώματα που απορρέουν από συμβατικούς διακανονισμούς και δικαιώματα  ψήφου 

και δυνητικών δικαιωμάτων ψήφων του Συγκροτήματος, για την αξιολόγηση κατά πόσον μπορεί να 

ασκήσει εξουσία στην εκδότρια. 

 

Το Συγκρότημα θα επανεκτιμήσει εάν ελέγχει μια επενδυόμενη οικονομική οντότητα όταν τα 

γεγονότα και οι περιστάσεις υποδεικνύουν ότι υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία 

στοιχεία ελέγχου. 

 

Μια μεταβολή της συμμετοχής σε μια θυγατρική, χωρίς την απώλεια του ελέγχου της, 

λογιστικοποιείται ως μια συναλλαγή μεταξύ ιδιοκτητών που αφορά τα ίδια κεφάλαια. Κατά 

συνέπεια, δεν προκύπτει υπεραξία ή κέρδος/ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εσόδων από τέτοιες συναλλαγές. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν το 

μερίδιο που αναλογεί στο ποσοστό των μη ελεγχουσών συμμετοχών που πωλείται, αφαιρούνται από 

το αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών και μεταφέρονται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές.  

 

Αν το Συγκρότημα απολέσει τον έλεγχο μιας θυγατρικής τότε πρέπει να προβεί στις ακόλουθες 

τροποποιήσεις: 

 Διαγράφει τα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας) και τις 

υποχρεώσεις της θυγατρικής, 

 Διαγράφει τη λογιστική αξία των μη ελεγχουσών συμμετοχών, 

 Διαγράφει τις συσσωρευμένες διαφορές μετατροπής συναλλάγματος που αναφέρονται στα ίδια 

κεφάλαια, 

 Αναγνωρίζει την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε, 

 Αναγνωρίζει την εύλογη αξία τυχόν επένδυσης που παραμένει, 

 Αναγνωρίζει τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα στη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εσόδων, 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.1 Βάση ετοιμασίας και δήλωση συμμόρφωσης (συνέχεια) 

 

Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 

 Ανακατατάσσει το μερίδιο της Μητρικής Εταιρείας σε στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί στο 

παρελθόν ως λοιπά συνολικά έσοδα, στη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εσόδων ή στα αδιανέμητα κέρδη ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές αντιπροσωπεύουν το μερίδιο του κέρδους ή της ζημιάς και των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Συγκρότημα. Οι ζημιές μιας 

θυγατρικής κατανέμονται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και αν αυτό θα οδηγήσει σε 

αρνητικό υπόλοιπο. Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές παρουσιάζονται ξεχωριστά στην ενοποιημένη 

κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και στην κατάσταση μεταβολών στα ίδια 

κεφάλαια, ξεχωριστά από τα κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας. 

 

Αποθεματικό από συνένωση επιχειρήσεων (Αναδιάρθρωση Συγκροτήματος μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2002) 
 

Ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος που έγινε κατά τη διάρκεια των τριών ετών 

που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2002, οι οικονομικές καταστάσεις των εξηρτημένων εταιρειών είχαν 

συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σαν να έχουν ενοποιηθεί από την 

αρχή αυτής της περιόδου. Η αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος ήταν μια αναδιοργάνωση εταιρειών 

κάτω από κοινό έλεγχο (οι οποίες ελέγχονταν άμεσα ή έμμεσα από τον Εκτελεστικό Σύμβουλο του 

Συγκροτήματος, κ. Dmitry Buriak) και δεν επηρέασε τις μη ελέγχουσες συμμετοχές του 

Συγκροτήματος. Η διαφορά μεταξύ του εκδοθέντος κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών και της 

αντιπαροχής που πληρώθηκε για το κεφάλαιο, περιγράφεται σαν αποθεματικό από συνένωση 

επιχειρήσεων και παρουσιάζεται ως ξεχωριστό στοιχείο στα ίδια κεφάλαια. 

 

2.2  Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ 

      
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όλα τα αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ) και όλες τις νέες και αναθεωρημένες ερμηνείες που σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι 

εφαρμόσιμες για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2014, όπως αναφέρονται πιο 

κάτω: 

 

ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες και Κοινοπραξίες (Αναθεώρηση) 

ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Τροποποίηση) 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό Κοινό Έλεγχο 

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις 

 

Η εφαρμογή των πιο πάνω δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Συγκροτήματος. Επίσης, διάφορες άλλες τροποποιήσεις εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά το 2014. 

Παρόλα αυτά, δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 

2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα 

 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα, 

Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι 

υποχρεωτική για την τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία το Συγκρότημα δεν εφάρμοσε 

νωρίτερα, ως ακολούθως: 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του 

λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των 

εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με 

ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Το Συγκρότημα δεν αναμένει αυτή η τροποποίηση να έχει 

σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και την οικονομική του θέση. 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 – 2012 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο 

αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, 

μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. 

 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να 

γνωστοποιεί τις κρίσεις της Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης 

στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες 

μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων 

της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του 

τομέα. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στη βάση συμπεράσματος του 

∆ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 

39 δεν απομάκρυνε τη δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς 

προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μεικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά 

τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων 

παγίων αναπροσαρμόζεται, η μεικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. 

 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που 

παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή 

στη Μητρική Εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος 

της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. 

 

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2015, με δικαίωμα να εφαρμοστεί νωρίτερα, από την 1η Ιουλίου 2014 και μετέπειτα. 

Το Συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών των τροποποιήσεων 

στα αποτελέσματα και την οικονομική του θέση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 – 2013  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από 

το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας από κοινού 

συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής 

της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός 

του πεδίου εφαρμογής του ∆ΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή 

του ∆ΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως 

ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. 

 ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός του εάν 

μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως 

ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά 

ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο 

προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. 

 

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2015, με δικαίωμα να εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1η Ιουλίου 2014 και 

μετέπειτα. Το Συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών των 

τροποποιήσεων στα αποτελέσματα και την οικονομική του θέση. 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ 

 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018. Το Συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, η οποία δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κατάταξη και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, της αναγνώρισης της απομείωσης 

και της λογιστικής αντιστάθμισης του Συγκροτήματος. Ωστόσο, η επίδραση της υιοθέτησης του 

ΔΠΧΑ 9 εξαρτάται από τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συγκροτήματος κατά την 

ημερομηνία εφαρμογής, και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθεί η επίδραση. 

 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2017. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για 

έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα 

από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται 

επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 

δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ. πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 

υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το Συγκρότημα 

βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 15. 
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2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ (συνέχεια) 

 

ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών 

τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Το ∆ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε 

κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη 

λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση 

σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. 

Το Συγκρότημα δεν έχει επί του παρόντος σχήματα υπό κοινό έλεγχο. 

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): Αποσαφήνιση των 

αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ∆ΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και 

του ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που 

δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί 

μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού 

στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων 

που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες 

περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του 

αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 

ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες εταιρείες 

στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη 

μετάβαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στα ∆ΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη 

συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η 

εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα και την οικονομική 

θέση του Συγκροτήματος. 

 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες 

και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή 

και της Συνδεδεμένης του Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του 

∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συνδεδεμένης του εταιρείας ή της 

κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική 

είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά 

στοιχεία που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2016. Το Συγκρότημα δεν αναμένει να έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στην 

οικονομική του θέση. 
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2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ (συνέχεια) 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 – 2014  

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη 

συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις 

συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης 

ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο 

οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει 

ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 

 ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο 

διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο 

σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή 

της εφαρμογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή 

της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες 

ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και 

του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στην έκθεση 

διαχείρισης ή στην έκθεση κινδύνων). Το Σ∆ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός 

της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους 

όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν 

έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική 

έκθεση είναι ελλιπής. 

 

ΔΛΠ 1 Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω 

τις εταιρίες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που 

πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά 

αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη 

σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές 

πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν 

από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτές οι 

τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και την οικονομική θέση του 

Συγκροτήματος. 
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2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ (συνέχεια) 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΠΧΑ 28 Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης Ενοποίησης 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή 

της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιριών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει 

σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων 

επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο 

μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας 

επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συνδεδεμένες Εταιρείες και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από 

τη συνδεδεμένη εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε 

θυγατρικές. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και την 

οικονομική θέση του Συγκροτήματος. 

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και ΔΛΠ 41 Γεωργία (Τροποποίηση): Καρποφόρες φυτείες 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ∆ΛΠ 16 

Ενσώματα Πάγια και θα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό. Αυτό 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ του μοντέλου κόστους και του μοντέλου 

αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η αγροτική παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε 

καρποφόρες φυτείες (π.χ. ανάπτυξη φρούτων σε ένα δέντρο), θα παραμείνουν εντός του πεδίου 

εφαρμογής του ∆ΛΠ 41 Γεωργία. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις καρποφόρες φυτείες 

λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ∆ΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, αντί με το ∆ΛΠ 41. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα 

έχουν καμία επίδραση στα αποτελέσματα και την οικονομική θέση του Συγκροτήματος. 

 

2.4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 
 

Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση του 

Συγκροτήματος προβαίνει σε παραδοχές και εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού και τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να 

διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις αυτές εξετάζονται περιοδικά και όταν 

απαιτούνται αναπροσαρμογές, αυτές καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν. 

 

Εκτιμήσεις αβεβαιότητας 
 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, οι κυριότερες παραδοχές και εκτιμήσεις σε σχέση με το 

μέλλον, που εμπερικλείουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αναπροσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εντός του επόμενου οικονομικού έτους, 

αναφέρονται πιο κάτω: 
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2.4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις (συνέχεια)  

 

Εκτιμήσεις αβεβαιότητας (συνέχεια) 
 

Πρόβλεψη για προμήθειες σε διανομείς, σε απόλυτα αποθέματα στα κέντρα διανομής των 

δικαιοχρηστών 

Το Συγκρότημα δημιουργεί προβλέψεις για προμήθειες πάνω σε αποθέματα που δεν πωλήθηκαν στα 

κέντρα διανομής των δικαιοχρηστών με στόχο την καλύτερη συσχέτιση των εσόδων με τα σχετικά 

κόστη. Αυτό απαιτεί τον υπολογισμό του ποσοστού της προμήθειας πάνω στην αξία των 

αποθεμάτων που πωλήθηκαν από το Συγκρότημα σε δικαιοχρήστες, αλλά δεν έχουν ακόμα πωληθεί 

από τους δικαιοχρήστες στους διανομείς. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία για τον 

υπολογισμό αυτού του ποσοστού, αναπροσαρμοσμένα έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη άλλους 

γνωστούς ή υπολογιζόμενους παράγοντες. 

 

Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων 

Ο υπολογισμός της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων βασίζεται στα πιο αξιόπιστα 

τεκμήρια που είναι διαθέσιμα.  

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά. Οι 

ενδείξεις περιλαμβάνουν το ιστορικό αποπληρωμής του χρεώστη, την οικονομική του κατάσταση 

και τη ρευστοποιήσιμη αξία οποιασδήποτε παρακαταθήκης. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 

υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις η οποία 

καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Η μεθοδολογία και 

οι υποθέσεις που γίνονται για υπολογισμό της πρόβλεψης εξετάζονται τακτικά ώστε να 

περιορίζονται οι διαφορές μεταξύ των υπολογισθέντων και πραγματικών ζημιών από επισφαλείς 

απαιτήσεις. 

 

Φορολογία 

Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται και επομένως υπόκειται σε φορολογία σε διάφορες χώρες. Αυτό 

απαιτεί εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης φορολογίας κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, και συνεπώς ο τελικός προσδιορισμός της φορολογίας είναι αβέβαιος. Όπου η τελική 

φορολογία διαφέρει από τα ποσά που καταχωρήθηκαν στα αρχικά αποτελέσματα, οι διαφορές θα 

επηρεάσουν το έξοδο φορολογίας, τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις της περιόδου κατά την οποία συμφωνείται ο τελικός προσδιορισμός φορολογίας με τις 

φορολογικές αρχές. 

 

Απομείωση υπεραξίας 

Το Συγκρότημα καθορίζει κατά πόσον η υπεραξία που δημιουργείται κατά την απόκτηση των 

εξαρτημένων εταιρειών υπόκειται σε απομείωση τουλάχιστον σε χρονιαία βάση. Αυτό απαιτεί τον 

υπολογισμό της “αξίας χρήσης” της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία η υπεραξία 

αντιστοιχεί. Ο υπολογισμός της “αξίας χρήσης” απαιτεί από τη Διοίκηση όπως υπολογίζει τις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές από τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και να 

επιλέγει το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας 

των ταμειακών ροών αυτών.  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές φορολογικές 

διαφορές στο βαθμό που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων 

οι διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σημαντικές διοικητικές εκτιμήσεις είναι απαραίτητες για 

να καθορίσουν το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που μπορεί να 

αναγνωριστούν, με βάση το πιθανό χρονοδιάγραμμα και το ύψος των μελλοντικών φορολογητέων 

κερδών σε συνδυασμό με τις μελλοντικές στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού. 
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2.4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις (συνέχεια)  

 

Εκτιμήσεις αβεβαιότητας (συνέχεια) 
 

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 δίκαιη 

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, το 

Συγκρότημα εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία 

ανήκει το στοιχείο ενεργητικού. 

 

Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες 

Το Συγκρότημα αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε συνδεδεμένες 

εταιρείες, όποτε υπάρχουν δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν 

παράγοντες όπως μείωση των εσόδων, τα κέρδη ή τις ταμειακές ροές ή δυσμενείς αλλαγές στην 

οικονομική ή την πολιτική σταθερότητα μιας συγκεκριμένης χώρας, που μπορεί να δείχνουν ότι η 

λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Αν τα γεγονότα και οι 

συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες μπορεί να έχει απομειωθεί, 

οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τις εν λόγω συνδεδεμένες εταιρείες 

συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν είναι απαραίτητη η υποτίμηση στη 

δίκαιη αξία τους. 

 

2.5 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 

Συνενώσεις επιχειρήσεων  
 

Οι εξαγορές επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται με βάση τη μέθοδο εξαγοράς. Η εφαρμογή της 

μεθόδου εξαγοράς συνεπάγεται την αναγνώριση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της αποκτώμενης επιχείρησης, στην εύλογη αξία τους. Τα κόστη αγοράς 

αναγνωρίζονται ως έξοδο και συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εσόδων. 

 

Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οι 

αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στη δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης, εκτός από: 
 

 αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή στοιχεία 

ενεργητικού σχετικά με παροχές σε εργαζόμενους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 ‘Φόροι Εισοδήματος’ και ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζόμενους’ 

αντιστοίχως, 
 

 υποχρεώσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι σχετικοί με παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών του αποκτώμενου ή με την αντικατάσταση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών του αποκτώμενου με τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του 

Συγκροτήματος, που επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την 

Αξία των Μετοχών’ κατά την ημερομηνία απόκτησης, και 
 

 στοιχεία ενεργητικού (ή ομάδα εκποίησης) τα οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση 

κατά την ημερομηνία απόκτησης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 ‘Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 

Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες’, τα οποία 

αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο. 



Vision International People Group Public Limited 

 27 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.5 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 

Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια) 
 

Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που 

μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της δίκαιης 

αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το 

Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, από το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία 

απόκτησης από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες 

υποχρεώσεις. Εάν μετά από επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης 

από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις 

υπερβαίνει το άθροισμα του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών 

συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της δίκαιης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των 

συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, η 

διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων ως 

κέρδος επί αγοράς ευκαιρίας. 

 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν 

στους κατόχους τους δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού της 

οικονομικής οντότητας σε περίπτωση ρευστοποίησης, μπορούν αρχικά να επιμετρηθούν είτε στη 

δίκαιη αξία, είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών 

αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης γίνεται 

ανά συναλλαγή. Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στη δίκαιη τους αξία, ή κατά 

περίπτωση, με βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ. 

 

Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει 

στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος, το 

ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωρίζεται στη δίκαιη του αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και 

περιλαμβάνεται ως μέρος της αντιπαροχής που μεταβιβάστηκε στη συνένωση. Αλλαγές στη δίκαιη 

αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την 

περίοδο επιμέτρησης, προσαρμόζονται αναδρομικά, προκαλώντας την αντίστοιχη προσαρμογή στην 

υπεραξία. Οι προσαρμογές κατά την περίοδο επιμέτρησης είναι προσαρμογές που προκύπτουν από 

την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ‘περιόδου επιμέτρησης’ (η οποία δεν 

μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης) σχετικά με γεγονότα και συνθήκες 

που υφίσταντο κατά την ημερομηνία απόκτησης. 

 

Η εκ νέου λογιστικοποίηση των αλλαγών στη δίκαιη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο επιμέτρησης εξαρτάται από το πώς 

κατατάσσεται το ενδεχόμενο ανταλλάγματος. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 

καθαρή θέση δεν επιμετράτε εκ νέου και ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται στην 

καθαρή θέση. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση 

επιμετράτε εκ νέου σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ‘Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση’ ή με το ΔΛΠ 37 ‘Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Περιουσιακά Στοιχεία’, όπως αρμόζει, και τυχόν κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Όταν μια συνένωση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σταδιακά, το Συγκρότημα επιμετρά εκ νέου τα 

συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στη δίκαιη αξία κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης (δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αναλαμβάνει τον 

έλεγχο) και αναγνωρίζει τυχόν κέρδος ή ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εσόδων. Ποσά που προέκυψαν από συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο 

προγενέστερα της ημερομηνίας απόκτησης, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, 

ανακατατάσσονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων εφόσον τέτοιος 

χειρισμός θα απαιτείτο εάν τα συμμετοχικά δικαιώματα είχαν διατεθεί απευθείας. 
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2.5 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 

Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια) 
 

Αν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

της περιόδου αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η συνένωση, το Συγκρότημα 

αναγνωρίζει στις οικονομικές του καταστάσεις, με προσωρινά ποσά τα στοιχεία για τα οποία η 

λογιστικοποίηση δεν είναι πλήρης. Τα προσωρινά αυτά ποσά προσαρμόζονται αναδρομικά κατά τη 

διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης, ή πρόσθετα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται, ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για γεγονότα και 

συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει 

την επιμέτρηση των ποσών που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την ημερομηνία. 

 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες εταιρείες λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και η 

λογιστική αξία τους αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίσει το μερίδιο του Συγκροτήματος στα 

κέρδη ή ζημιές των συνδεδεμένων εταιρειών μετά την ημερομηνία της απόκτησης τους. Το μερίδιο 

του Συγκροτήματος επί του κέρδους ή της ζημιάς των συνδεδεμένων εταιρειών περιλαμβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Τα μερίσματα που λαμβάνονται από τις 

συνδεδεμένες εταιρείες, μειώνουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων. Προσαρμογές στη λογιστική 

αξία μπορεί επίσης να είναι αναγκαίες, για τις μεταβολές στην αναλογία των δικαιωμάτων του 

Συγκροτήματος στις συνδεδεμένες εταιρείες που προκύπτουν από μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 

των συνδεδεμένων εταιρειών οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

και λοιπών συνολικών εσόδων τους. Στις μεταβολές αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που προκύπτουν 

από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής. Το μερίδιο του Συγκροτήματος στις μεταβολές αυτές 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

Κατά την απόκτηση των επενδύσεων, οποιαδήποτε υπεραξία προκύπτει περιλαμβάνεται στη 

λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες και δεν υπόκειται σε απόσβεση. Κατά τη 

πώληση των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες, το κέρδος ή ζημιά από την πώληση 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αντιπαροχής που εισπράχθηκε και της λογιστικής αξίας της 

επένδυσης όπως παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Το κέρδος ή ζημιά από την 

πώληση αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις των συνδεδεμένων εταιρειών ετοιμάζονται για το ίδιο οικονομικό έτος 

όπως αυτό του Συγκροτήματος, χρησιμοποιώντας ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για όμοιες 

συναλλαγές και γεγονότα, σε όμοιες συνθήκες. 

 

Επενδύσεις  
 

Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά σε τιμή κόστους, που αποτελεί την πραγματική αξία της 

αντιπαροχής που καταβάλλεται, και συμπεριλαμβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται με την 

επένδυση. 
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2.5  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 

Επενδύσεις (συνέχεια) 
 

Μετά την αρχική καταχώρηση, επενδύσεις οι οποίες ταξινομούνται ως επενδύσεις στη δίκαιη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων και ως διαθέσιμες προς πώληση, αποτιμούνται στην εκτιμημένη δίκαιη 

αξία τους. Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Κέρδη ή ζημιές 

από επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται σαν ξεχωριστό μέρος στα ίδια κεφάλαια 

μέχρι που η επένδυση να πωληθεί, διακανονιστεί ή να διατεθεί διαφορετικά, ή μέχρι να υπάρξει 

ένδειξη για απομείωση της επένδυσης οπότε τα συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές που είχαν 

καταχωρηθεί προηγουμένως στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εσόδων. Επενδύσεις οι οποίες δεν εμπορεύονται σε χρηματοοικονομικές αγορές, 

και των οποίων η δίκαιη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, παρουσιάζονται σε τιμή κόστους 

μείον τυχόν απομείωση στην αξία. Σε περίπτωση πώλησης τέτοιων επενδύσεων, το κέρδος ή η ζημιά 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Άλλες μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει πρόθεση να κρατηθούν μέχρι τη λήξη, 

όπως τα ομόλογα, αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη η 

συσσωρευμένη απόσβεση κάθε διαφοράς μεταξύ αρχικού κόστους και του ποσού λήξεως κατά τη 

διάρκεια της περιόδου μέχρι τη λήξη. Για επενδύσεις που αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος, 

κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 

όταν οι επενδύσεις διαγραφούν ή απομειωθούν, όπως και επίσης μέσω της απόσβεσης. Για 

επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε ενεργή χρηματιστηριακές αγορές, η εκτιμημένη δίκαιη αξία 

προσδιορίζεται με βάση τις δηλωμένες τρέχουσες αγοραίες τιμές στο Χρηματιστήριο κατά το 

κλείσιμο της αγοράς την ημερομηνία αναφοράς. Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει 

χρηματιστηριακή αγοραία τιμή, η εκτιμημένη δίκαιη αξία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα 

αγοραία αξία ενός άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου που είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται με 

βάση την ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών της καθαρής θέσης του εκδότη. 

 

Όλες οι αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κανονικής παράδοσης καταχωρούνται 

με την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία το 

Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. Όλες οι πωλήσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κανονικής παράδοσης καταχωρούνται κατά την 

ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο 

παραδίδεται στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Αγορές ή πωλήσεις κανονικής παράδοσης είναι αγορές ή 

πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση των περιουσιακών 

στοιχείων μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είναι γενικώς καθιερωμένο από κανονισμό ή συμφωνία 

στον τόπο της αγοράς. 

 

Μετατροπή ξένου συναλλάγματος 
 

Το νόμισμα λειτουργίας και το νόμισμα παρουσίασης της Vision International People Group Public 

Limited, των κύριων εξηρτημένων εταιρειών Sambrook Holdings Limited και Nutri Export Limited 

Partnership και των εξαρτημένων εταιρειών Vision Holdings Limited, Todini Limited και Vision 

Management (Cyprus) Limited είναι το Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US$), αφού αυτό 

είναι το νόμισμα το οποίο αντιπροσωπεύει καλύτερα την οικονομική ουσία των γεγονότων και 

περιστάσεων που σχετίζονται με το Συγκρότημα. 

 

Συναλλαγές σε νομίσματα εκτός του Δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής US$ (“ξένα 

νομίσματα”) καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημέρα της 

συναλλαγής. Χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται με 

βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Όλες οι 

συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εσόδων.  
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2.5  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 

Μετατροπή ξένου συναλλάγματος (συνέχεια) 
 

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εξηρτημένων και συνδεδεμένων εταιρειών και των 

υποκαταστημάτων που δεν έχουν ως νόμισμα λειτουργίας τους το Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής US$ (“ξένες οντότητες”), μετατρέπονται στο νόμισμα παρουσίασης του Συγκροτήματος 

(Δολάριο US$) με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

Κάθε υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση ξένων οντοτήτων και οποιεσδήποτε προσαρμογές 

της δίκαιης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν κατά την 

απόκτηση αυτής της ξένης οντότητας, αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

της ξένης οντότητας, εκφράζονται στο νόμισμα λειτουργίας της ξένης οντότητας και μετατρέπονται 

σε Δολάρια US$ στην ισοτιμία κλεισίματος που ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα 

και έξοδα αυτών των ξένων εταιρειών μετατρέπονται με βάση τις μεσοσταθμιστικές τιμές 

συναλλάγματος για το έτος. Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή 

αυτή καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια, στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών.  

 

Κατά την πώληση μίας ξένης οντότητας, οι σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων σαν μέρος του κέρδους ή της 

ζημιάς από την πώληση.  

 

Τα έξοδα του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εταιρείας στη Μόσχα μετατράπηκαν σε Δολάρια US$ 

και συμπεριλήφθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με βάση τις μέσες τιμές 

συναλλάγματος που ισχύουν κατά το μήνα της συναλλαγής. 

 

Υπεραξία  
 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του 

μεριδίου του Συγκροτήματος στα καθαρά αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης που 

αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από την εξαγορά θυγατρικών 

εταιρειών περιλαμβάνεται στα άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η υπεραξία από την εξαγορά 

συνδεδεμένων εταιρειών περιλαμβάνεται στις 'επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες'.  

 

Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση και παρουσιάζεται σε τιμή κόστους μείον 

συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας συνδεδεμένης εταιρείας 

περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση. Η 

υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για 

απομείωση. 

 

Οποιαδήποτε υπέρβαση της δίκαιης αξίας του μεριδίου στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού, 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποκτήθηκε έναντι του κόστους 

εξαγοράς πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.  

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται ξεχωριστά καταχωρούνται αρχικά σε τιμή 

κόστους. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μετά από συνένωση 

επιχειρήσεων είναι η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στο κόστος 

μείον σωρευμένες αποσβέσεις και οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. Όλα τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήματος έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή. 
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2.5  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, με τους ακόλουθους συντελεστές 

ετησίως: 

 

Λογισμικά προγράμματα                                                        20%        μέχρι        33% 

 

Η απόσβεση αρχίζει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση και παύει 

κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται 

ως διαθέσιμο προς πώληση και της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν πωληθεί ή όταν δεν αναμένεται ότι μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν από τη συνεχιζόμενη χρήση του ή την πώληση του. Το κέρδος ή η 

ζημιά που προκύπτει από τη διαγραφή του στοιχείου (υπολογιζόμενη ως η διαφορά των καθαρών 

εισπράξεων της πώλησης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου), καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου το στοιχείο 

διαγράφεται. Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται στα έξοδα 

διοίκησης. 

 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  
 

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καταχωρούνται αρχικά σε τιμή κόστους. 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος, 

μη συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών κόστων συντήρησης, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και 

οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. Αυτά τα κόστη περιλαμβάνουν τα κόστη αντικατάστασης 

μέρους του στοιχείου όταν τα κόστη αυτά πραγματοποιούνται εφόσον τα κριτήρια αναγνώρισης 

πληρούνται. 

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, με τους πιο κάτω συντελεστές ετησίως: 

 

Ιδιόκτητα ακίνητα  4% 

Εξοπλισμός γραφείου 10% μέχρι  50% 

Οχήματα   15% μέχρι  33% 

Βελτιώσεις σε μισθωμένη περιουσία 3% μέχρι 20% 

 

Δεν λογίζονται αποσβέσεις στη γη. 

 

Η απόσβεση αρχίζει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση και παύει 

κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται 

ως διαθέσιμο προς πώληση και της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Τα 

ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός διαγράφονται όταν πωληθούν ή όταν δεν αναμένεται ότι 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν από τη συνεχιζόμενη χρήση τους ή την πώληση τους. 

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από τη διαγραφή του στοιχείου (υπολογιζόμενη ως η διαφορά 

των καθαρών εισπράξεων της πώλησης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου), καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου 

το στοιχείο διαγράφεται. 

 

Η υπολειμματική αξία, η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος απόσβεσης των ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού εξετάζονται και αναπροσαρμόζονται, όπου αυτό χρειάζεται, στο 

τέλος κάθε οικονομικής περιόδου. 
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2.5  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 

Απομείωση μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα εκτιμά κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, ή όταν 

απαιτείται ετήσιος έλεγχος απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, το Συγκρότημα εκτιμά το 

ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου αυτού. Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού 

στοιχείου είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της δίκαιης αξίας του στοιχείου ή της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακής ροής μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης του και καθορίζεται για 

κάθε περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο δεν παράγει ταμειακές εισροές που 

είναι ανεξάρτητες σε μεγάλο βαθμό από αυτές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων 

περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση αξίας, και η 

λογιστική του αξία μειώνεται στο ανακτήσιμο αυτό ποσό. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.  

 

Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα εφαρμόζονται στα πιο κάτω περιουσιακά στοιχεία: 

 

Υπεραξία  

Το Συγκρότημα ελέγχει την υπεραξία για απομείωση ετησίως ή συχνότερα όταν παρουσιάζονται 

γεγονότα ή αλλαγές στις καταστάσεις που δείχνουν ότι αυτή μπορεί να είναι απομειωμένη. Η 

απομείωση της υπεραξίας καθορίζεται με την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακής ροής (ή της ομάδας μονάδων ταμειακών ροών), με την οποία συνδέεται η 

υπεραξία. Όπου το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακής ροής (ή της ομάδας 

μονάδων ταμειακών ροών) είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακής ροής (ή της ομάδας μονάδων ταμειακών ροών) στην οποία η υπεραξία έχει κατανεμηθεί, 

αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης που σχετίζονται με την υπεραξία δεν 

μπορούν να αναστραφούν σε μελλοντικές περιόδους. Το Συγκρότημα προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο 

απομείωσης της υπεραξίας στις 31 Δεκεμβρίου.  

 

Συνδεδεμένες εταιρείες 

Το Συγκρότημα, μετά την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης, καθορίζει εάν είναι αναγκαίο να 

αναγνωριστεί επιπρόσθετη ζημιά απομείωσης των επενδύσεων του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες 

εταιρείες. Λόγω του ότι η υπεραξία που περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία των επενδύσεων σε 

συνδεδεμένες εταιρείες δεν αναγνωρίζεται ξεχωριστά, δεν ελέγχεται για απομείωση ξεχωριστά. 

Αντίστοιχα, το Συγκρότημα καθορίζει κατά την ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχει οποιαδήποτε 

αντικειμενική ένδειξη ότι οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες υπόκεινται σε απομείωση.  

 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με 

αρχική λήξη τριών μηνών ή λιγότερο. 

 

Για τους σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα 

μετρητών αποτελούνται από μετρητά και αντίστοιχα μετρητών όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, 

αφαιρουμένων οποιονδήποτε τραπεζικών παρατραβηγμάτων. 

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό που 

τιμολογήθηκε αφαιρουμένων οποιονδήποτε προβλέψεων για μη εισπράξιμα ποσά. Γίνεται 

υπολογισμός για επισφαλείς απαιτήσεις όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του 

οφειλόμενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται όταν αναγνωρίζονται. 
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Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

 

Το κόστος των αποθεμάτων αποτελείται από όλα τα κόστη αγοράς και λοιπά έξοδα που 

πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στη παρούσα τους θέση και κατάσταση και 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο πρώτης εισαγωγής/πρώτης εξαγωγής (FIFO), εκτός σε μερικές μη 

σημαντικές εξαρτημένες εταιρείες όπου το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο 

της μέσης σταθμικής αξίας. 

 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμημένο κόστος ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο 

κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

 

Μερίσματα πληρωτέα 
 

Μερίσματα που δηλώθηκαν από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία αναφοράς δεν αναγνωρίζονται 

ως υποχρέωση κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το εκδοθέν κεφάλαιο αναγνωρίζεται στην δίκαιη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε. Η υπέρβαση 

από την ονομαστική αξία του κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο. 

  

Τα έξοδα έκδοσης νέου μετοχικού κεφαλαίου, όταν η έκδοση έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή 

αύξηση ή μείωση στα ίδια κεφάλαια καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης 

μετοχικού κεφαλαίου, όταν η έκδοση δεν έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στα ίδια κεφάλαια, 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός 
  

Όλα τα δάνεια και ο άλλος δανεισμός καταχωρούνται αρχικά στη δίκαιη αξία του ποσού που 

εισπράχτηκε μείον τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες έκδοσης.  

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

 

Κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 

όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης. 

 

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή όπου εφαρμόζεται, μέρος ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μέρος μιας ομάδας συναφών χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων) διαγράφεται όταν: 
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Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (συνέχεια) 
 

- τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, 

- το Συγκρότημα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο, 

αλλά έχει αναλάβει υποχρέωση να τα πληρώσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε ένα 

τρίτο μέρος, ή 

- το Συγκρότημα μεταβίβασε τα δικαιώματα της για είσπραξη ταμειακών ροών από το περιουσιακό 

στοιχείο και είτε (α) μεταβίβασε ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού 

στοιχείου, ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 

τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού 

στοιχείου. 

 

Όπου το Συγκρότημα μεταβίβασε τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από ένα περιουσιακό 

στοιχείο και ούτε μεταβίβασε ούτε διατήρησε ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 

περιουσιακού στοιχείου και διατηρεί τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, το περιουσιακό 

στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξης του Συγκροτήματος σε αυτό. 

Συνεχιζόμενη ανάμειξη που λαμβάνει τη μορφή εγγύησης του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού 

στοιχείου αποτιμάται στο χαμηλότερο της αρχικής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 

του μέγιστου ποσού του ληφθέντος ανταλλάγματος που το Συγκρότημα θα μπορούσε να υποχρεωθεί 

να επιστρέψει. 

 

Όπου η συνεχιζόμενη ανάμειξη λαμβάνει τη μορφή ενός πωληθέντος και/ή αγορασθέντος 

δικαιώματος προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης που διακανονίζεται 

τοις μετρητοίς ή παρεμφερούς όρου) επί του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου, η έκταση 

της συνεχιζόμενης ανάμειξης του Συγκροτήματος είναι το ποσό του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού 

στοιχείου που το Συγκρότημα μπορεί να επαναγοράσει. Όμως, στην περίπτωση ενός πωληθέντος 

δικαιώματος πώλησης σε ορισμένη τιμή επί ενός περιουσιακού στοιχείου που επιμετράται στην 

εύλογη αξία, η έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξης του Συγκροτήματος περιορίζεται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου και της 

τιμής άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η υποχρέωση που καθορίζεται στο 

συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

 

Όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση ανταλλάζεται με μία άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους, ή υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση των όρων μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, 

αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, και η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των δύο αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε κόστος, το οποίο αντιπροσωπεύει την 

πραγματική αξία του τιμήματος που θα πληρωθεί στο μέλλον για αγαθά και υπηρεσίες που 

παραλήφθηκαν, ανεξάρτητα αν τιμολογήθηκαν ή όχι στο Συγκρότημα. 
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Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι μια εκροή 

πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη θα απαιτηθούν για το διακανονισμό της δέσμευσης και 

μια αξιόπιστη εκτίμηση μπορεί να γίνει για το ποσό της δέσμευσης. Όταν το Συγκρότημα αναμένει 

αποζημίωση για το ποσό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η 

αποζημίωση καταχωρείται ως μια ξεχωριστή απαίτηση μόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η 

αποζημίωση θα εισπραχθεί. Όταν το αποτέλεσμα της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι 

ουσιώδες, οι προβλέψεις αποτιμούνται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου επιτόκιο που αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις 

της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και όπου ισχύει, για εκείνους τους κινδύνους που 

είναι συνυφασμένοι με τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η 

αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά την πάροδο του χρόνου καταχωρείται ως δαπάνη τόκου. 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις – Δίκαιη αξία  
 

Η δίκαιη αξία είναι η τιμή που θα εισπραχθεί από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή που 

πληρώνεται για τη μεταφορά της υποχρέωσης σε μια ομαλή συναλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων 

στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

 
Μισθώσεις και συμβόλαια ενοικιαγοράς 

 
Συμβόλαια ενοικιαγοράς, τα οποία μεταβιβάζουν στο Συγκρότημα ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 

και οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται στη 

δίκαιη αξία του περιουσιακού στοιχείου στην έναρξη της περιόδου ενοικιαγοράς, ή εάν είναι 

χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται μεταξύ 

των χρηματοοικονομικών δαπανών και της μείωσης της ανεξόφλητης υποχρέωσης. Οι 

χρηματοοικονομικές δαπάνες κατανέμονται κατά τη διάρκεια της ενοικιαγοράς χρησιμοποιώντας τη 

σταθερή μέθοδο η οποία προσεγγίζει το σταθερό συντελεστή επιτοκίου πάνω στην ανεξόφλητη 

υποχρέωση λόγω της βραχυπρόθεσμης διάρκειας των συμβολαίων ενοικιαγοράς. Οι 

χρηματοοικονομικές δαπάνες χρεώνονται άμεσα έναντι των εσόδων. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία με συμβόλαια ενοικιαγοράς αποσβένονται με την ίδια βάση που 

χρησιμοποιείται για περιουσιακά στοιχεία που ήδη ανήκουν στο Συγκρότημα και αποσβένονται. 
 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους του κινδύνους και τις ωφέλειες που 

απορρέουν από την κυριότητα του αγαθού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι 

πληρωμές για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

και λοιπών συνολικών εσόδων σε συστηματική σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Κόστος δανεισμού 
 

Τα κόστη δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο αναγκαία χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο για να 

χρησιμοποιηθεί για την προοριζόμενη χρήση του κεφαλαιοποιείται ως τμήμα του κόστους των 

αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα άλλα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στην περίοδο 

κατά την οποία πραγματοποιούνται. 
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Αναγνώριση εισοδημάτων 
 

Τα έσοδα λογίζονται μόνο όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στο Συγκρότημα και τα έσοδα μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία. Τα 

έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος, λαμβάνοντας 

υπόψη τυχόν εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται πιο 

κάτω πρέπει να ισχύουν: 

 

Πώληση αγαθών 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και οφέλη που απορρέουν από την 

κυριότητα των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή και το έσοδο μπορεί να μετρηθεί με 

αξιοπιστία. Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρούνται μετά την αφαίρεση του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας και άλλων σχετικών φόρων πώλησης. 

 

Τόκοι 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη βάση των δεδουλευμένων εσόδων. 

 

Αμοιβές για δικαιώματα και παραχωρήσεις 

Τα έσοδα από αμοιβές για δικαιώματα και παραχωρήσεις από τους δικαιοχρήστες αναγνωρίζονται 

με τη βάση των δεδουλευμένων εσόδων με βάση την ουσία της σχετικής συμφωνίας. 

 

Μερίσματα  

Τα μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από το Συγκρότημα. 

 

Εισόδημα από ενοίκια 

Εισοδήματα από ενοίκια που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων αναγνωρίζονται 

λογιστικά σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Προμήθειες 
 

Οι προμήθειες σε διανομείς αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις με 

βάση τις πραγματικές πωλήσεις που γίνονται στα κέντρα διανομής. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα 

αναγνωρίζει δεδουλευμένες προμήθειες σε σχέση με τα απούλητα αποθέματα τα οποία κατά το 

τέλος του έτους παραμένουν στα κέντρα διανομής των δικαιοχρηστών ώστε να υπάρχει κατάλληλη 

ταύτιση των εσόδων με τα έξοδα. 

 

Ωφελήματα προσωπικού 
 

Το Συγκρότημα συνεισφέρει σε κυβερνητικά/κρατικά σχέδια ωφελημάτων αφυπηρέτησης και άλλα 

κοινωνικά, ιατρικά και ασφαλιστικά σχέδια για τους υπαλλήλους του, τα οποία θεωρούνται ότι είναι 

σχέδια καθορισμένων εισφορών. Το Συγκρότημα συνεισφέρει επίσης σε “ταμείο προνοίας” για τους 

εργαζόμενους στα Κεντρικά Γραφεία στην Κύπρο, το οποίο είναι καθορισμένων εισφορών. Οι 

συνεισφορές μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων καθώς 

προκύπτουν. Δεν υπάρχουν άλλα σχέδια για παροχές μετά την αφυπηρέτηση ή μακροπρόθεσμες 

παροχές σε εργαζομένους. 
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Φορολογία 
 

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες του Συγκροτήματος. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 

προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της βάσης φορολογίας του 

ενεργητικού και παθητικού και της τρέχουσας αξίας τους για σκοπούς χρηματοοικονομικής 

αναφοράς. 

 

Αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές εκτός:  
 
 όταν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της 

υπεραξίας ή του ενεργητικού ή παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση 

επιχειρήσεων και, κατά τη στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε 

το φορολογικό κέρδος ή ζημία, και 
 
 όσον αφορά τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 

συνδεδεμένες εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, όπου ο χρόνος αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές, για μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών εκπτώσεων και αχρησιμοποίητων 

φορολογικών ζημιών, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι 

των οποίων οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, και η μεταφορά των αχρησιμοποίητων φορολογικών 

εκπτώσεων και αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός: 

 

 όταν η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος σχετικά με την εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε μια 

συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και, κατά τη στιγμή της συναλλαγής, δεν 

επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά, και 
 

 για τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 

συνδεδεμένες εταιρίες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον και τα φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των 

οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη 

θα είναι διαθέσιμα για να επιτρέψουν το σύνολο ή μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης να χρησιμοποιηθεί. Οι μη αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

επανεκτιμώνται κατά την ημερομηνία αναφοράς και αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό 

ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση να 

ανακτηθεί. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο που η απαίτηση 

πραγματοποιείται ή η υποχρέωση διακανονίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία 

αναφοράς. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.5  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 

Συγκριτικά ποσά 
 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην 

παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 

  

3. Πληροφορίες κατά τομέα 
 

Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι η διανομή σε διάφορες χώρες ενός ευρέως 

φάσματος προϊόντων φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών συμπληρωμάτων 

διατροφής και καλλυντικών που παρασκευάζονται από φυσικά υλικά. 

 

Για σκοπούς διαχείρισης, το Συγκρότημα είναι οργανωμένο σε επιχειρηματικές μονάδες με βάση 

την τοποθεσία των εξωτερικών πελατών του. Η επίδοση ανά τμήμα αξιολογείται με βάση το 

λειτουργικό κέρδος ή τη ζημία, και επιμετρείται συνεπώς με το λειτουργικό κέρδος ή ζημία στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η χρηματοδότηση του Συγκροτήματος 

(συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδότησης και των εσόδων χρηματοδότησης), τα 

αποτελέσματα της συνδεδεμένης εταιρείας και οι φόροι εισοδήματος διαχειρίζονται σε επίπεδο 

Συγκροτήματος και δεν κατανέμονται στους λειτουργικούς τομείς.  

 

Δαπάνες που αφορούν άμεσα κάθε γεωγραφικό τομέα έχουν κατανεμηθεί απευθείας σε αυτούς τους 

τομείς. Κατά κανόνα, δαπάνες που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα σε γεωγραφικό τομέα, 

κατανέμονται με βάση τα έσοδα από τις πωλήσεις του κάθε τομέα. Ομοίως, τα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού του κάθε γεωγραφικού τομέα, κατανέμονται απευθείας σε αυτούς τους τομείς. 

 

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που δεν μπορούν να κατανεμηθούν, 

συμπεριλαμβανομένης και της επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία, εντοπίζονται και δεν 

κατανέμονται στους λειτουργικούς τομείς. Τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού τα 

οποία δεν αποδίδονται άμεσα σε κάθε γεωγραφικό τομέα κατανέμονται γενικά, με βάση τα σχετικά 

έσοδα από τις πωλήσεις του κάθε τομέα. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων του Συγκροτήματος είναι από τα συμπληρώματα διατροφής. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις σε μεγάλους πελάτες.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

3. Πληροφορίες κατά τομέα (συνέχεια) 
 

 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
        
 ΚΑΚ ("CIS")  

& Βαλτική 

   

Ευρώπη 

 Υπόλοιπος 

κόσμος 

 2014 

Σύνολο 

 US$  US$   US$  US$ 

Έσοδα        

Πωλήσεις σε εξωτερικούς 

πελάτες 

 

 32.476.323 

  

14.617.856 

  

32.179.600 

  

79.273.779 

Δεν υπάρχουν πωλήσεις 

μεταξύ τομέων 

       

        
Αποτελέσματα        

Αποτελέσματα τομέα 1.861.381  (66.518)  3.927.761  5.722.624 
        
Κέρδος από εργασίες       5.722.624 

Χρηματοδοτικές δαπάνες       (3.828.186) 

Χρηματοδοτικά έσοδα       99.648 
        
Κέρδος πριν τη ζημιά από 

πώληση επένδυσης σε 

συνδεδεμένη εταιρεία  

       

 

1.994.086 

Ζημιά από πώληση επένδυσης σε 

συνδεδεμένη εταιρεία 

      

(2.738.504) 
        
Ζημιά πριν τη φορολογία       (744.418) 

Φορολογία       (4.530.575) 
        
Ζημιά για το έτος       (5.274.993) 
        
Περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις 

       

Περιουσιακά στοιχεία τομέα  10.296.184  4.953.873  13.526.196  28.776.253 

Περιουσιακά στοιχεία που δεν 

κατανεμήθηκαν 

       

48.606 
        
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων       28.824.859 
        
        
Υποχρεώσεις τομέα  6.411.968  3.082.511  8.146.626  17.671.105 

Υποχρεώσεις που δεν 

κατανεμήθηκαν 

       

33.000 
        
Σύνολο υποχρεώσεων       17.704.105 
        
Άλλες πληροφορίες κατά τομέα        

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 69.544  195.760  49.002  314.306 

        

Αποσβέσεις 187.913  135.843  154.767  478.523 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

3. Πληροφορίες κατά τομέα (συνέχεια) 
 

 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 

 ΚΑΚ ("CIS")  

& Βαλτική 

   

Ευρώπη 

 Υπόλοιπος 

κόσμος 

 2013 

Σύνολο 

 US$  US$   US$  US$ 

Έσοδα        

Πωλήσεις σε εξωτερικούς 

πελάτες 

 

 47.067.513 

  

13.627.297 

  

35.479.941 

  

96.174.751 

Δεν υπάρχουν πωλήσεις 

μεταξύ τομέων 

       

        

Αποτελέσματα        

Αποτελέσματα τομέα 1.264.593  (749.101)  3.280.473  3.795.965 
        
Κέρδος από εργασίες       3.795.965 

Χρηματοδοτικές δαπάνες       (3.016.130) 

Χρηματοδοτικά έσοδα       73.560 
        
Κέρδος πριν το μερίδιο στα 

κέρδη συνδεδεμένης εταιρείας 

       

853.395 

Μερίδιο στα κέρδη 

συνδεδεμένης εταιρείας 

       

286.889 
        
Κέρδος πριν τη φορολογία       1.140.284 

Φορολογία       (2.831.164) 
        
Ζημιά για το έτος        (1.690.880) 

        
Περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις 

       

Περιουσιακά στοιχεία τομέα  16.659.634  5.173.969  12.178.746  34.012.349 

Επένδυση σε συνδεδεμένη 

εταιρεία 

       

5.053.318 

Περιουσιακά στοιχεία που δεν 

κατανεμήθηκαν 

       

73.686 
        
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων       39.139.353 

        

Υποχρεώσεις τομέα  10.199.782  2.823.789  8.411.588  21.435.159 

Υποχρεώσεις που δεν 

κατανεμήθηκαν 

       

60.745 
        
Σύνολο υποχρεώσεων       21.495.904 

        

Άλλες πληροφορίες κατά τομέα        

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 139.341  43.208  251.840  434.389 

        

Αποσβέσεις 273.406  120.285  161.414  555.105 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

4. Εισοδήματα και δαπάνες 
 2014  2013 

 US$  US$ 

Άλλα λειτουργικά έσοδα    

Αμοιβές για δικαιώματα και παραχωρήσεις 194.535  20.670 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  154.813  167.430 

Λοιπά έσοδα 519.915  193.046 
    
 869.263  381.146 

    

Κόστη πωλήσεων και διανομής και έξοδα διοίκησης    

Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:    

    

Αποσβέσεις 478.523  555.105 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 2.193.294  2.111.708 

Αμοιβή ελεγκτών 113.283  155.960 

Ζημιά / (κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων 13.342  (27.060) 
    

    

Δαπάνες προσωπικού:    

   Μισθοί και ημερομίσθια 7.666.470  8.871.425 

   Κρατικά σχέδια σύνταξης και άλλα κοινωνικά και ιατρικά σχέδια 1.478.354  1.659.024 

   Εισφορές ταμείου προνοίας για τους υπαλλήλους στην Κύπρο 36.703  12.595 

   Άλλες εισφορές εργοδότη 17.588  19.529 
    

 9.199.115  10.562.573 

  

Οι απολαβές των Συμβούλων και άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών δεν περιλαμβάνονται στις 

δαπάνες προσωπικού πιο πάνω και αναφέρονται στη σημείωση 19.  
 

Ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από το Συγκρότημα στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 

303 (2013: 337). 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Χρηματοδοτικές δαπάνες:    

Χρεώσεις και τόκοι σε:    

   Τραπεζικά δάνεια, παρατραβήγματα και άλλες τραπεζικές 

διευκολύνσεις 

 

1.233.266 

  

1.285.380 

   Τραπεζικά δάνεια για αγορά κτιρίου 114.936  134.338 

   Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 30.245  14.753 

Συναλλαγματικές διαφορές 2.449.739  1.581.659 
    

 3.828.186  3.016.130 

 Χρηματοδοτικά έσοδα:    

Έσοδα από τόκους από:    

   Τραπεζικούς λογαριασμούς 99.648  73.560 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

5. Φορολογία 
 2014  2013 

 US$  US$ 

Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

και λοιπών συνολικών εσόδων 

   

Τρέχουσα φορολογία    

Παρακράτηση φόρου για μερίσματα που έλαβε η Εταιρεία 275.299  - 

Ειδική αμυντική εισφορά  8.503  21.835 

Τρέχουσα δαπάνη φορολογίας – θυγατρικές εταιρείες 3.281.334  2.701.406 
    
Αναβαλλόμενη φορολογία    

Σχετικά με την προέλευση και αντιστροφή προσωρινών διαφορών 965.439  107.923 
    
Έξοδα φορολογίας 4.530.575  2.831.164 

 

 Οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές επί των φορολογητέων κερδών για κάθε μία από τις 

εταιρείες του Συγκροτήματος είναι οι εξής:  

 2014  2013 

    

Η Εταιρεία 12,50%  12,50% 

Sambrook Holdings Limited 0%  0% 

Nutri Export Limited Partnership 0%  0% 

Vision Holdings Limited 12,50%  12,50% 

Nutriprodex Limited 21%  23% 

Todini Limited 12,50%  12,50% 

Total Eclipse International Limited       21%        23% 

Vision Balkan Limited        10%  10% 

Vision-Latomas Commercial Limited         19%  19% 

Vision Polska Sp. Zo.o. 19%  19% 

Vision Euronord Private Limited Company 15%  15% 

Vision Eurotrade Private Limited Company 15%  15% 

Vision Serbo d.o.o. 15%  15% 

Vision E-Shop G.m.b.H, including branches  25%  25% 

Vision Group Rus LLC, including branches 20%  20% 

OPT-RTK LLC 20%  20% 

Vision Kyiv LLC 18%  19% 

Vision Ukraine LLC 18%  19% 

VIP Asia LLP 20%  20% 

Vision Asia LLP 20%  20% 

ArmeniaVision LLC 20%  20% 

Vision Azerbaijan LLC 20%  20% 

Vision Istanbul Health and Products Trade and Industry Limited 20%  20% 

Vision (India) People Group Private Limited 33,99%  33,99% 

Vision Vietnam Co Limited, including branches 22%  25% 

Vision Vietnam Trading Co Limited, including branches 22%  25% 

Vision Management (Cyprus) Limited 12,50%  12,50% 

Vision Egypt for Distribution LLC 25%  25% 

Vision MISR for Trading LLC 25%  25% 

Demareti Limited  21%  23% 

TK Baku LLC 20%  20% 

Vision (Thailand) Co. Ltd 20%  20% 

    

Διαλύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014    

Vision Commerce S.A. 17,92%  18,01% 

Vision International People Group S.A. 17,92%  18,01% 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

5. Φορολογία (συνέχεια) 
 

H Sambrook Holdings Limited δεν πληρώνει φορολογία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Η 

εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος του Νησιού του Γκέρνσεϊ και υποβάλλει εθελοντικά 

φορολογικές δηλώσεις στις φορολογικές αρχές της χώρας. Ο ενεργός συντελεστής για το 2014 και 

το 2013 ήταν 0%. 

 

H Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και φορολογείται με συντελεστή 12,50% 

(2013:12,50%). Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα εισοδήματα από τόκους και τα λογιζόμενα 

εισοδήματα από τόκους μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30% (2013: 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% για το 

έτος 2014 και μετέπειτα (2013: 20%). 

 

Αναβαλλόμενη φορολογία 
 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις 31 Δεκεμβρίου αφορά τα ακόλουθα: 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

    

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σε αποθέματα από συναλλαγές εντός 

του Συγκροτήματος που απαλείφθηκαν κατά την ενοποίηση 

 

1.080.945 

  

2.027.767 

Φορολογικές ζημιές διαθέσιμες για αντιλογισμό -  18.617 
    
 1.080.945  2.046.384 

  

6. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος για το έτος που αναλογεί 

στους μετόχους συνήθων μετοχών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό συνήθων μετοχών σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους. Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή δεν υπολογίζονται εφόσον 

δεν υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι μετοχών που απομειώνουν τη συμμετοχή. 

 

Τα ακόλουθα απεικονίζουν τα έσοδα και τα στοιχεία μετοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή: 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Καθαρή ζημιά που αναλογεί στους συνήθεις μετόχους της 

Μητρικής Εταιρείας για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (5.274.916) 

 

(1.736.949) 

 

 2014  2013 

 Αριθμός  Αριθμός 

Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών για τα 

βασικά κέρδη ανά μετοχή 

 

75.000.000 

  

75.000.000 

 

 

Δεν έχουν γίνει άλλες συναλλαγές που αφορούν συνήθεις μετοχές ή πιθανές συνήθεις μετοχές από 

την ημερομηνία αναφοράς και πριν την ολοκλήρωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

7. Προτεινόμενα μερίσματα και μερίσματα που πληρώθηκαν 
  

Στις 29 Απριλίου 2015, οι Σύμβουλοι δεν πρότειναν τη καταβολή μερίσματος για το έτος 2014. Δεν 

έχει καταβληθεί μέρισμα για το έτος 2013. Η Εταιρεία δεν κατέβαλε ενδιάμεσα μερίσματα για το 

2014 και το 2013. 

 

8. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 

   

Ακίνητη 

ιδιοκτησία 

  

Έπιπλα και 

εξοπλισμός 

   

 

Οχήματα 

 Βελτιώσεις σε 

μισθωμένη 

περιουσία 

  

  

Σύνολο 

 US$  US$  US$  US$  US$ 
          

Κόστος          

Την 1 Ιανουαρίου 2013 7.729.869  2.773.395  637.445  183.886  11.324.595 

Προσθήκες -  125.018  54.034  222.053  401.105 

Πωλήσεις -  (29.879)  (86.099)  -  (115.978) 

Συναλλαγματική διαφορά  (8.753)  (54.339)  110.936  (2.219)  45.625 
          
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 7.721.116  2.814.195  716.316  403.720  11.655.347 

Προσθήκες -  135.009  171.472  631  307.112 

Πωλήσεις -  (187.710)  (86.682)  (5.302)  (279.694) 

Συναλλαγματική διαφορά (4.258)  (299.590)  (108.687)  (25.692)  (438.227) 
          
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 7.716.858  2.461.904  692.419  373.357  11.244.538 

          

Συσσωρευμένες αποσβέσεις          

Την 1 Ιανουαρίου 2013 1.638.758  2.425.528  495.006  96.732  4.656.024 

Επιβάρυνση για το έτος 244.499  116.031  85.150  34.177  479.857 

Πωλήσεις -  (23.479)  (84.332)  -  (107.811) 

Συναλλαγματική διαφορά (2.172)  (19.072)  (5.777)  2.067  (24.954) 
          
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 1.881.085  2.499.008  490.047  132.976  5.003.116 

Επιβάρυνση για το έτος 244.197  110.964  69.594  33.419  458.174 

Πωλήσεις -  (179.474)  (35.859)  (5.302)  (220.635) 

Συναλλαγματική διαφορά (3.069)  (239.387)  (71.659)  (15.293)  (329.408) 
          
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 2.122.213  2.191.111  452.123  145.800  4.911.247 

          

Καθαρή λογιστική αξία          

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 5.594.645  270.793  240.296  227.557  6.333.291 

          

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 5.840.031  315.187  226.269  270.744  6.652.231 
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8. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
  

Τα έπιπλα και εξοπλισμός περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλο εξοπλισμό, έπιπλα 

και άλλο γραφειακό εξοπλισμό. 

 

Στην ακίνητη ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται το κτίριο (‘Vision Tower’ στη Λευκωσία, Κύπρο) με 

λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 που ανέρχεται σε US$5.585.944 (2013: US$5.827.597). Η 

ακίνητη ιδιοκτησία χρηματοδοτήθηκε μέσω τραπεζικών δανείων και δεσμεύτηκε ως εγγύηση για 

αυτά τα δάνεια (Σημ. 16). Πέντε από τους έξι ορόφους του ακινήτου εκμισθώνονται με λειτουργικές 

μισθώσεις που κυμαίνονται από 2 έως 5 χρόνια. Τα εισοδήματα από τα μισθώματα κατά τη διάρκεια 

του έτους ανήλθαν σε US$154.813 (2013: US$167.430) και συμπεριλαμβάνονται στα άλλα έσοδα 

(Σημ. 4).  

 

Στην ακίνητη ιδιοκτησία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 συμπεριλαμβάνεται γη 

με λογιστική αξία που ανέρχεται σε US$1.652.744. 

 

Δεν υπάρχει άλλος περιορισμός στους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού και κανένα άλλο στοιχείο δεν είναι δεσμευμένο ως εγγύηση για κάποια υποχρέωση. 

 

9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Λογισμικά προγράμματα 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Κόστος    

Την 1 Ιανουαρίου 1.613.441  1.608.984 

Προσθήκες 25.296  33.284 

Πωλήσεις (4.776)  (598) 

Συναλλαγματική διαφορά (192.723)  (28.229) 
    
Στις 31 Δεκεμβρίου  1.441.238  1.613.441 

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

Την 1 Ιανουαρίου 1.536.680  1.481.868 

Επιβάρυνση για το έτος 20.349  75.248 

Πωλήσεις (4.776)  (598) 

Συναλλαγματική διαφορά (161.048)  (19.838) 
    
Στις 31 Δεκεμβρίου  1.391.205  1.536.680 
    
Καθαρή λογιστική αξία    

Στις 31 Δεκεμβρίου 50.033  76.761 

 

Η Εταιρεία έχει υπό την ιδιοκτησία της τα εμπορικά σήματα και τις φόρμουλες κατασκευής της 

πλειονότητας των προϊόντων που πωλούνται από το Συγκρότημα. Επίσης η Εταιρεία έχει υπό την 

ιδιοκτησία της τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

προμηθειών πληρωτέων προς τους διανομείς. Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αυτά τα άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού στην κατάσταση οικονομικής θέσης εφόσον τα έξοδα που δαπανήθηκαν 

πάνω σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται ουσιώδης και δεν μπορούσαν να επιμετρηθούν και να 

αποδοθούν αξιόπιστα. 
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10. Υπεραξία  
 

 2014  2013 

 US$  US$ 

    

Προέκυψε από την εξαγορά του:    

“Συγκροτήματος Καζακστάν”  18.258  18.258 
    
 18.258  18.258 

 

11. Θυγατρικές εταιρείες 
 

 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της όπως αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

Όνομα 

Χώρα 

εγγραφής 

% Μερίδιο του 

συγκροτήματος 

  2014    2013 

   

Sambrook Holdings Limited Βρετανικοί Παρθένοι 

Νήσοι  

100% 100% 

Nutri Export Limited Partnership Αγγλία και Ουαλία   99% 99% 

Vision Holdings Limited  Κύπρος 100% 100% 

Nutriprodex Limited Αγγλία και Ουαλία 100% 100% 

Todini Limited  Ιρλανδία 100% 100% 

Total Eclipse International Limited Αγγλία και Ουαλία 100% 100% 

Vision Balkan Limited Βουλγαρία 100% 100% 

Vision Polska Sp. zo.o. Πολωνία 100% 100% 

VisionSerbo d.o.o. Σερβία 100% 100% 

Vision E-Shop G.m.b.H. Αυστρία 100% 100% 

Vision Group Rus LLC Ρωσία 100% 100% 

OPT RTK LLC Ρωσία 100% 100% 

Vision Ukraine LLC Ουκρανία 100% 100% 

Vision Vietnam Trading Co Limited Βιετνάμ 100% 100% 

VIP Asia LLP Καζακστάν 100% 100% 

Vision Asia LLP Καζακστάν  100% 100% 

ArmeniaVision LLC Αρμενία 100% 100% 

Vision Azerbaijan LLC Αζερμπαϊτζάν  100% 100% 

Vision Istanbul Health and Products 

  Trade and Industry Limited  

 

Τουρκία 

 

100% 100% 

Vision Vietnam Co Limited Βιετνάμ 100% 100% 

Vision Management (Cyprus) Limited Κύπρος 100% 100% 

Demareti Limited  Αγγλία και Ουαλία 100% 100% 

Vision (India) People Group Private Limited                              Ινδία 100%     100% 

Vision (Thailand) Co. Ltd Ταϊλάνδη 90,57%    90,57% 

   

Υπό εκκαθάριση κατά τη διάρκεια του 2014:   

Vision Kyiv LLC Ουκρανία 100%  100% 

TK Baku LLC Αζερμπαϊτζάν  100%  100% 

Vision Euronord Private Limited Company Λιθουανία 100%  100% 

Vision Eurotrade Private Limited Company Λετονία 100%  100% 

Vision-Latomas Commercial Limited  Ουγγαρία 100%  100% 

Vision Egypt for Distribution LLC Αίγυπτος   99%   99% 

Vision MISR for Trading LLC Αίγυπτος   99%   99% 
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11. Θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια) 
 

Όνομα 

Χώρα 

εγγραφής 

% Μερίδιο του 

συγκροτήματος 

  2014      2013 
 

Διαλύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014:   

Vision Commerce S.A. Ελβετία -         100% 

Vision International People Group S.A. Ελβετία -         100% 

 

 

Η Sambrook Holdings Limited είναι ο Γενικός Εταίρος με απεριόριστη ευθύνη και 99% μερίδιο στα 

κέρδη της Nutri Export Limited Partnership. Ο Εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης που 

αντιπροσωπεύει μη ελέγχουσες συμμετοχές, έχει περιορισμένη ευθύνη (μέχρι το ποσό της 

συνεισφοράς του στο κεφάλαιο ύψους US$77) και 1% μερίδιο στα κέρδη της Nutri Export Limited 

Partnership. 

 

Η Todini Limited ήταν κάτοχος του 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Nutripharma Limited. Η 

επένδυση στη Nutripharma Limited λογιζόταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως επένδυση σε 

συνδεδεμένη εταιρεία. Στις 12 Ιουνίου 2014, η επένδυση στη συνδεδεμένη εταιρεία Nutripharma 

Limited πωλήθηκε σε τρίτο πρόσωπο έναντι του ποσού των US$2.314.814 (€1.700.000). Η ζημιά 

από την πώληση της επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία ανήλθε σε US$2.738.504 (Σημ. 12).  

 

Κατά τη διάρκεια του 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για 

εκκαθάριση των θυγατρικών, Vision Istanbul Health and Products Trade and Industry Limited 

(Τουρκία), Vision Azerbaijan LLC (Αζερμπαϊτζάν) και Todini Limited (Ιρλανδία) (Σημ. 21). 

 

Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος στην Ελβετία, Vision 

International People Group S.A. και Vision Commerce S.A., οι οποίες ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια 

του 2012, ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014. Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος 

στην Αίγυπτο, Vision Egypt for Distribution LLC και Vision MISR for Trading LLC οι οποίες 

τέθηκαν υπό εκκαθάριση κατά τη διάρκεια του 2013, εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία 

εκκαθάρισης. Η θυγατρική εταιρεία Vision Kyiv LLC (Ουκρανία), για την οποία η διαδικασία 

εκκαθάρισης άρχισε τα προηγούμενα έτη, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2014, το Συγκρότημα ξεκίνησε τις διαδικασίες εκκαθάρισης των θυγατρικών 

εταιρειών TK Baku LLC (Αζερμπαϊτζάν), Vision Latomas Commercial Limited (Ουγγαρία), Vision 

Eurotrade Private Limited Company (Λετονία) και Vision Euronord Private Limited Company 

(Λιθουανία).  

 

Η θυγατρική εταιρεία Vision E-Shop G.m.b.H. έχει εγγράψει δύο υποκαταστήματα στον Καναδά και 

στη Γερμανία τα οποία δεν διεξήγαγαν καμία δραστηριότητα μέχρι σήμερα. 

 

Η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία συνεχίστηκε κατά τη 

διάρκεια του έτους, με στόχο την αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου διανομέων εντός 

της χώρας, τη μείωση των πάγιων εξόδων και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της 

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Η θυγατρική εταιρεία Vision Group 

RUS LLC έχει εγγράψει νέο υποκατάστημα στο Nizhny Novgorod. Κατά τη διάρκεια του έτους το 

Συγκρότημα συνέχισε την παροχή δικαιωμάτων πώλησης προϊόντων και χρήσης εμπορικών 

σημάτων σε δικαιοχρήστες.  
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11. Θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια) 
  

Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (συνέχεια) 
 

Οι θυγατρικές Vision (Thailand) Co. Ltd και Vision (India) People Group Private Limited δεν 

διεξήγαγαν καμία εμπορική δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια του 2014, η θυγατρική 

εταιρεία του Συγκροτήματος, Vision Vietnam Trading Co. Limited, έχει εγγράψει υποκατάστημα 

στην Καμπότζη. Οι εργασίες του υποκαταστήματος υπολογίζονται να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια 

του δεύτερου εξαμήνου του 2015. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Συγκροτήματος να επεκταθεί 

στην Ασία, το Συγκρότημα προτίθεται να δημιουργήσει νέες θυγατρικές στην Καμπότζη και στο 

Λάος. 

 

Ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2014 
 

Δεν υπήρξαν ιδρύσεις καινούργιων θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2013 
 

Τον Αύγουστο του 2013, το Συγκρότημα εγκαθίδρυσε μια θυγατρική Εταιρεία στην Ταϊλάνδη, με 

την επωνυμία Vision (Thailand) Co. Limited. Η Vision (Thailand) Co. Limited έχει μετοχικό 

κεφάλαιο ύψους Μπατ Ταϊλάνδης 875.000 (US$27.479). Η Vision International People Group 

Public Limited κατέχει το 49% του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω του οποίου ελέγχει το 90,57% 

των δικαιωμάτων ψήφου. Η θυγατρική εταιρεία παρέμεινε αδρανής κατά τη διάρκεια του 2013. 

 

Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Δεν υπήρξαν εξαγορές θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014. 

 

Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 

Το Φεβρουάριο του 2013, το Συγκρότημα απέκτησε τον έλεγχο μιας θυγατρικής εταιρείας στο 

Αζερμπαϊτζάν, με την επωνυμία TK Baku LLC. Η TK-Baku LLC έχει μετοχικό κεφάλαιο αξίας Νέο 

Μανάτ 20 (US$25) και κατέχεται 100% από την Vision International People Group Public Limited.  

 

Πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Δεν υπήρξαν πωλήσεις θυγατρικών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 

Η θυγατρική εταιρεία Vision Societe S.A. (Ελβετία) πωλήθηκε στη συγγενική εταιρεία Reglan 

Commerce Corp., για CHF 1 (Σημ. 19). Η ζημιά από την πώληση της θυγατρικής ύψους 

US$111.272 έχει αναγνωριστεί στα άλλα λειτουργικά έξοδα. 
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12.  Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 
 

Το Συγκρότημα κατείχε το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Nutripharma Limited, μέσω της 

απόκτησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Todini Limited. Στις 12 Ιουνίου 2014, η 

επένδυση στη συνδεδεμένη εταιρεία Nutripharma Limited πωλήθηκε σε τρίτο πρόσωπο έναντι του 

ποσού των US$2.314.814 (€1.700.000). Η ζημιά από την πώληση της επένδυσης σε συνδεδεμένη 

εταιρεία ανήλθε σε US$2.738.504. Σύμφωνα με το συμβόλαιο εξαγοράς, το Συγκρότημα δεν είχε 

δικαίωμα σε οποιαδήποτε μερίδιο κέρδους ή ζημιάς από τη συνδεδεμένη εταιρεία για την περίοδο 1 

Ιανουαρίου 2014 μέχρι 12 Ιουνίου 2014. Η Nutripharma Limited είναι εταιρεία μη εισηγμένη σε 

χρηματιστήριο, η οποία ιδρύθηκε στην Ιρλανδία και ασχολείται με την παραγωγή συμπληρωμάτων 

διατροφής, τα οποία πωλούνται εξολοκλήρου στο Συγκρότημα. 

 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνοπτική εικόνα των πληροφοριών για το μερίδιο της 

επένδυσης του Συγκροτήματος στη Nutripharma Limited στις 31 Δεκεμβρίου: 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

 

Μερίδιο στην κατάσταση οικονομικής θέσης της συνδεδεμένης 

εταιρείας: 

   

Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό  -  508.680 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  -  2.432.112 

Τρέχουσες υποχρεώσεις  -  (820.980) 
    

Καθαρό ενεργητικό  -  2.119.812 

Υπεραξία που δημιουργήθηκε κατά την εξαγορά  -  2.933.506 
    
Λογιστική αξία της επένδυσης  -  5.053.318 

    

Μερίδιο στα έσοδα και κέρδη της συνδεδεμένης εταιρείας:    

Έσοδα   -  3.951.473 
    

Κέρδος  -  286.889 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, το Συγκρότημα δεν εισέπραξε μερίσματα από τη συνδεδεμένη 

εταιρεία (2013: US$227.293). 

  

13. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Εμπορικές απαιτήσεις 2.583.924  5.248.242 

Προπληρωμές στους προμηθευτές 1.231.009  1.597.216 

Προπληρωμές και λοιπές απαιτήσεις 1.557.347  3.445.303 
    
 5.372.280  10.290.761 

 

Όλα τα πιο πάνω ποσά αναμένεται να ανακτηθούν / χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους. 

 

Στις άλλες απαιτήσεις περιλαμβάνεται ένα ποσό ύψους US$26.977 (2013: US$2.306.138) που 

αντιπροσωπεύει τρεχούμενο λογαριασμό της Εταιρείας και άλλων θυγατρικών με το συνδεδεμένο 

μέρος VIP Communication Limited, δεν φέρει τόκο και είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση (Σημ. 19). 
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13. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (συνέχεια) 
 

Κατά το 2013, η Εταιρεία και άλλες θυγατρικές του Συγκροτήματος είχαν εισπρακτέα υπόλοιπα από 

την Vision Societe S.A. ύψους US$1.112.186, το οποίο έχει ανατεθεί στην Reglan Commerce Corp. 

κατά τη διάρκεια του 2014. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το υπόλοιπο εισπρακτέο από την Reglan 

Commerce Corp. ανήλθε σε US$898.882 (2013: US$1). Το υπόλοιπο περιλαμβάνεται στις λοιπές 

απαιτήσεις, δεν φέρει τόκο και είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση (Σημ. 19). 

 

14. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
  

Για τους σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα 

μετρητών αποτελούνται από τα πιο κάτω ποσά: 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Μετρητά στην τράπεζα 6.211.760  4.949.929 

Μετρητά στο ταμείο 784.655  958.250 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 6.996.415  5.908.179 

Μείον τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 16) (2.297.762)  (2.534.831) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 4.698.653  3.373.348 

 

Μετρητά στην τράπεζα 

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αντιπροσωπεύουν κυρίως τρεχούμενους λογαριασμούς που φέρουν 

μηδενικό ή πολύ μικρό επιτόκιο. Τα συνολικά έσοδα από τόκους για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε US$99.648 (2013: US$73.560) (Σημ. 4). 
 

15. Εκδοθέν κεφάλαιο – συνήθεις μετοχές 
 

   2014     2013 

 Αριθμός 

Μετοχών 

 US$  Αριθμός 

Μετοχών 

 US$ 

Εγκεκριμένο  

Μετοχές των US$0,10 η καθεμιά 

 

300.000.000 

  

30.000.000 

  

300.000.000 

  

30.000.000 

        

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο 75.000.000  7.500.000  75.000.000  7.500.000 

 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των ετών που έληξαν στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013. 
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16. Έντοκα δάνεια και άλλοι δανεισμοί 
 

 Συντελεστής 

επιτοκίου 

(ετησίως) 

 

 Λήξη 

 

2014 

 

2013 

   US$  US$ 

Μη-τρέχοντα      

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη 

για τα κεντρικά γραφεία  

 US$ LIBOR 

 + 5,60%,   

   Euribor + 5,50% 

 

 

 2016-2021 

 

 

1.447.472 

  

 

1.799.454 
      
Άλλες τραπεζικές 

διευκολύνσεις 

 

 4,70%-5,89% 

 

 2016 

 

26.099 

  

42.593 
      

      
      
   1.473.571  1.842.047 

 

 

 

Συντελεστής 

επιτοκίου 

(ετησίως) 

 

 Λήξη 

 

2014 

 

2013 

   US$  US$ 

Τρέχοντα      

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη 

για τα κεντρικά γραφεία  

 US$ LIBOR 

 + 5,60%,    

 Euribor + 5,50% 

 

  

 2015 

 

 

325.823 

  

 

332.369 
      
Τραπεζικά παρατραβήγματα   

(σημ. 14) 

 US$ LIBOR 

  + 5,50%, 13,50% 

  

 2015 

 

2.297.762 

  

2.534.831 
      
Άλλες τραπεζικές 

διευκολύνσεις 

 

 4,70%-5,89% 

 

 2015 

 

45.291 

  

38.133 
      
      
   2.668.876  2.905.333 

     

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη για τα κεντρικά γραφείa 
  

Τον Ιούνιο του 2005, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την αγορά νέου κτιρίου για την 

εγκατάσταση των νέων κεντρικών γραφείων του Συγκροτήματος στην Κύπρο (λογιστική αξία: 

US$5.585.944 στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και US$5.827.597 στις 31 Δεκεμβρίου 2013). 

 

Από τον Ιούλιο 2005 έως τον Ιούλιο 2007, η Εταιρεία σύναψε συμφωνίες με την Τράπεζα Κύπρου 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Λαϊκή Τράπεζα) για τη χρηματοδότηση της αγοράς του ακινήτου και 

την πληρωμή των τελών μεταβίβασης. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελείται από τέσσερα τραπεζικά 

δάνεια προκαθορισμένης διάρκειας σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής US$. Μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2007 όλα τα ποσά αναλήφθηκαν και ένα από τα δάνεια αποπληρώθηκε πλήρως κατά τη 

διάρκεια του 2008.  

 

Τα υπόλοιπα τρία δάνεια (τα οποία αναφέρονται πιο πάνω) είναι αποπληρωτέα σε μηνιαίες δόσεις 

για περίοδο 15 ετών και κατά τη διάρκεια του έτους έφεραν επιτόκιο ίσο με US$ LIBOR 1 μηνός 

συν 5,60% ετησίως (2013: US$ LIBOR 1 μηνός συν 5,60% ετησίως).   

 

Τον Απρίλιο του 2008 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για δάνειο προκαθορισμένης διάρκειας με 

την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Λαϊκή Τράπεζα) για το ποσό των €380.000 

(US$461.939) με σκοπό τη χρηματοδότηση επιπλέον εργασιών στα κεντρικά γραφεία. Μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2014, το ποσό των €375.055 (US$455.927) αναλήφθηκε. Το δάνειο φέρει επιτόκιο ίσο 

με Euribor 1 μηνός συν 5,50% ετησίως (2013: Euribor 1 μηνός συν 5,50% ετησίως) και είναι 

αποπληρωτέο σε 120 μηνιαίες δόσεις. 
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16. Έντοκα δάνεια και άλλοι δανεισμοί (συνέχεια) 
 

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη για τα κεντρικά γραφείa (συνέχεια) 
  

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο συνολικός τόκος που χρεώθηκε για όλα τα δάνεια που αφορούν το 

κτίριο ανήλθε σε US$114.936 (2013: US$134.338) (Σημ. 4). 

 

Τα δάνεια είναι εγγυημένα με πρώτη και δεύτερη υποθήκη πάνω στο ακίνητο για US$5.558.112 και 

US$2.130.000 αντίστοιχα, την εκχώρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός και σεισμού επί του 

ακινήτου ύψους €5.142.890 και με κυμαινόμενη επιβάρυνση ύψους €341.721 επί των περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρείας. 

 

Τραπεζικά παρατραβήγματα και άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις 
 

Το Μάρτιο του 2007, η Εταιρεία σύναψε συμβάσεις διευκόλυνσης με εξασφαλίσεις με την Τράπεζα 

Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Λαϊκή Τράπεζα). Στη χρηματοδότηση αυτή υπάρχει και μια 

διευκόλυνση παρατραβήγματος για ποσό μέχρι και US$2.300.000 και ένα δάνειο προκαθορισμένου 

χρόνου ύψους US$500.000. Και οι δύο διευκολύνσεις φέρουν επιτόκιο ίσο με US$ LIBOR συν 

5,50% ετησίως (2013: US$ LIBOR συν 5,50% ετησίως). Το δάνειο προκαθορισμένης διάρκειας 

ήταν αποπληρωτέο με μηνιαίες δόσεις για περίοδο πέντε ετών και έχει αποπληρωθεί πλήρως τον 

Απρίλιο του 2012. Η διευκόλυνση παρατραβήγματος είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και είναι 

ανανεώσιμη σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο συνολικός τόκος που χρεώθηκε στη 

διευκόλυνση παρατραβήγματος ανήλθε σε US$130.679 (2013: US$131.409). 

 

Κατά τη διάρκεια του 2013, η OPT-RTK LLC σύναψε 3 συμβάσεις διευκόλυνσης με εξασφαλίσεις 

με την SDM-Bank. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι πιο πάνω συμβάσεις αντιπροσώπευαν τραπεζικό 

παρατράβηγμα ύψους RUB52.200.000 (US$1.383.545). Οι διευκολύνσεις έφεραν επιτόκιο ύψους 

13,50% ετησίως. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όλες οι διευκολύνσεις ήταν εξασφαλισμένες με υποθήκη 

πάνω στα αποθέματα που κατείχαν η OPT-RTK LLC και η Vision Group Rus LLC, ύψους 

RUB80.000.036 (US$2.444.302) και RUB10.000.054 (US$305.540), αντίστοιχα. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2013, η Vision Group Rus LLC παρείχε επίσης, εγγυήσεις ύψους RUB67.532.877 

(US$2.063.383). Όλες οι διευκολύνσεις έχουν αποπληρωθεί τον Ιανουάριο του 2014.  

 

Τον Οκτώβριο του 2014, η OPT-RTK LLC σύναψε συμφωνία τραπεζικού παρατραβήγματος με την 

SDM-Bank για το ποσό των RUB15.000.000 (US$266.627). Το τραπεζικό παρατράβηγμα φέρει 

επιτόκιο ύψους 16% ετησίως και είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στα αποθέματα που 

κατέχουν η OPT-RTK LLC και η Vision Group Rus LLC, ύψους RUB25.500.011 (US$453.266) και 

RUB4.500.047 (US$79.989), αντίστοιχα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Vision Group Rus LLC 

παρείχε επίσης εγγυήσεις ύψους RUB16.898.630 (US$300.375). Το τραπεζικό παρατράβηγμα είναι 

διαθέσιμο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η OPT-RTK LLC δεν έχει 

χρησιμοποιήσει το τραπεζικό παρατράβηγμα. 

 

Οι άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις αποτελούνται από ένα τραπεζικό δάνειο και μια συμφωνία 

ενοικιαγοράς της Vision E-Shop G.m.b.H. με την Welcome Bank G.m.b.H. για την αγορά δύο 

αυτοκινήτων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το υπόλοιπο των δύο διευκολύνσεων ανήλθε σε €58.726 

(US$71.389). Το τραπεζικό δάνειο και η συμφωνία ενοικιαγοράς είναι αποπληρωτέα σε μηνιαίες 

δόσεις και φέρουν ετήσιο επιτόκιο ύψους 5,70% και 6,80%.  
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17. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Τρέχουσες υποχρεώσεις    

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.820.180  3.781.609 

Απλήρωτες προμήθειες πληρωτέες σε διανομείς 3.841.771  4.841.491 

Οφειλόμενες προμήθειες σε διανομείς πάνω σε απούλητα 

αποθέματα στα κέντρα διανομής των δικαιοχρηστών 

 

1.183.879 

  

2.851.549 

Ποσό πληρωτέο για εξαγορά του “Συγκροτήματος Vision 

Ουκρανίας” 

7.000  7.000 

Άλλες οφειλές και υποχρεώσεις 1.842.268  2.347.007 
    
 10.695.098  13.828.656 

 

Το αντίτιμο για την εξαγορά του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου του “Συγκροτήματος 

Vision Ουκρανίας”, το 2005, ανήλθε σε US$2.000.000. Το οφειλόμενο ποσό στις 31 Δεκεμβρίου 

2014 ήταν US$7.000 (2013: US$7.000). 

 

 Όλα τα πιο πάνω ποσά αναμένεται να εξοφληθούν εντός ενός έτους. 

  

 2014  2013 

 US$  US$ 

Μη-τρέχουσες υποχρεώσεις    

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2006 1.397.642  1.397.781 

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2005 569.971  570.067 

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2004 214.788  214.790 

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2003 16.885  16.885 

 2.199.286  2.199.523 

 

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 
 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Το Συγκρότημα ως μισθωτής 
 

Μελλοντικά ελάχιστα ενοίκια πληρωτέα από μη ακυρωτέες λειτουργικές μισθώσεις στις 31 

Δεκεμβρίου είναι ως ακολούθως: 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 
    
Εντός ενός έτους 418.444  559.621 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 355.300  467.976 

Πέραν των πέντε ετών -  - 
    
 773.744  1.027.597 

 

  Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές 

δεσμεύσεις. 
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18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (συνέχεια) 
 

Επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρωσία 
 

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται κυρίως στις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ – “CIS”) και της Βαλτικής, σημαντικό μέρος των οποίων είναι στη 

Ρωσία. Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές 

αγορές της Ρωσίας, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά μιας αναδυόμενης αγοράς. Η Ρωσία 

συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη των νομοθετικών, φορολογικών και ρυθμιστικών 

πλαισίων, οι οποίες όμως υπόκεινται σε διαφορετικές ερμηνείες και συχνές αλλαγές και συμβάλλουν 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της 

χώρας. Η πρόσφατη αναταραχή στην Ουκρανία έχει αυξήσει τους κινδύνους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στη Ρωσία. Οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιαπωνία, 

τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες, καθώς και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη 

Ρωσική κυβέρνηση ως αντίποινα, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας, 

συμπεριλαμβανομένων αστάθειας στις αγορές τίτλων, την υποτίμηση του Ρωσικού Ρουβλιού, τη 

μείωση τόσο στις τοπικές όσο και στις ξένες εισροές άμεσων επενδύσεων και στο σημαντικό 

περιορισμό της διαθεσιμότητας πίστωσης. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πρόσφατων 

κυρώσεων, καθώς και η απειλή επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στο μέλλον, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν. 

 

Ενώ η Διοίκηση θεωρεί ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη της βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων του Συγκροτήματος, υπό τις παρούσες συνθήκες, τυχόν περαιτέρω απρόβλεπτη 

επιδείνωση, στα θέματα που περιγράφονται πιο πάνω, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα 

αποτελέσματα και την οικονομική θέση του Συγκροτήματος κατά τρόπο που δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί επί του παρόντος. 

 

Επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο 
 

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στην Κύπρο διεξάγονται κυρίως από τη Μητρική Εταιρεία. 

H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε 

συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις 

διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 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 μεγαλύτερων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά 

το 2014 η Κυπριακή οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν. 

 

Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του 

οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013 και 2014, το Eurogroup 

ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την 

Κύπρο. 

 

Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις προβλέψεις 

των ταμειακών ροών της Διεύθυνσης του Συγκροτήματος και την εκτίμησή τους για την απομείωση 

των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει αξιολογήσει την κατάσταση και έχει αποφασίσει ότι δεν είναι 

απαραίτητο να αναγνωρίσει προβλέψεις ή απομειώσεις στα χρηματοοικονομικά και μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία.  
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18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (συνέχεια) 
 

Νομικές και άλλες απαιτήσεις 
 

Επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον 
 

Το Συγκρότημα λειτουργεί και αναπτύσσεται σε διάφορες χώρες. Κατά τη συνήθη λειτουργία του, 

το Συγκρότημα ενδέχεται να εκτεθεί σε διάφορες νομικές, φορολογικές και άλλες νομοθετικές 

διαδικασίες, και να υπόκειται σε επιδικίες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών επιδικιών και 

απαιτήσεων, κάποιες από τις οποίες σχετίζονται με τις οικονομικά και νομοθετικά αναπτυσσόμενες 

και αναδυόμενες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα.  

 
Επιπρόσθετα, με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άμεσης πώλησης, το Συγκρότημα, σε όλες τις 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, υπόκειται ή θα υπόκειται και θα επηρεάζεται από διάφορους 

νόμους, κανονισμούς, διοικητικές αποφάσεις, αποφάσεις δικαστηρίων και άλλους περιορισμούς 

(όπως εφαρμόζονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο) συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

κανονισμών αναφορικά με: 

 
(i) τη διατύπωση και καταχώρηση φόρμουλων, την παραγωγή, τη συσκευασία, τη σήμανση, τη 

διανομή, την εισαγωγή, την πώληση και την αποθήκευση των προϊόντων του Συγκροτήματος,  

 

(ii) απαιτήσεις για προϊόντα και διαφήμιση (συμπεριλαμβανομένων άμεσων απαιτήσεων και 

διαφημίσεων από το Συγκρότημα, όπως επίσης και απαιτήσεων και διαφημίσεων από τους 

διανομείς, για τα οποία το Συγκρότημα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο),  

 

(iii) το δίκτυο προώθησης πωλήσεων του Συγκροτήματος, 

 

(iv) την ενδοεταιρική τιμολόγηση, τη διανομή προϊόντων, και παρόμοιων κανονισμών που 

επηρεάζουν το ύψος του ξένου φορολογητέου εισοδήματος, το Φ.Π.Α. και τελωνιακούς 

δασμούς, και  

 

(v) τη φορολογία των διανομέων, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιβάλει υποχρέωση 

στο Συγκρότημα να εισπράξει τους φόρους και να διατηρεί κατάλληλα αρχεία. 

 

Το Συγκρότημα δε διατηρεί ασφάλιση για ευθύνη προϊόντων/προστασία καταναλωτών σε όλες τις 

περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Ενδεχόμενη απαίτηση ή δυσφήμιση που σχετίζεται με ευθύνες για 

τα προϊόντα θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση πάνω στις δραστηριότητες, την οικονομική 

κατάσταση και επίδοση του Συγκροτήματος. 

 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους 

δικηγόρους που εκπροσωπούν εταιρείες του Συγκροτήματος, η Μητρική Εταιρεία και η θυγατρική 

της Total Eclipse International Limited ήταν κατηγορούμενες σε δύο ενοποιημένες αγωγές στο 

Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιφέρεια της Νότιας Καρολίνας. Οι 

δικηγόροι έχουν επιβεβαιώσει ότι τον Οκτώβριο του 2013, το δικαστήριο είχε απορρίψει την αγωγή 

κατά της Vision International People Group Public Limited και ότι τον Απρίλιο του 2014 η 

δικαστική υπόθεση εναντίον της Total Eclipse International Limited είχε κερδηθεί. Μετά τις πιο 

πάνω δικαστικές αποφάσεις οι ενάγοντες άσκησαν έφεση το Σεπτέμβριο του 2014. Το Εφετείο των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έθεσε την υπόθεση για ενημέρωση μέσα στο 2015. Οι δικηγόροι 

έχουν επιβεβαιώσει ότι η Vision International People Group Public Limited και η Total Eclipse 

International Limited έχουν επαρκή νομική βάση για προάσπιση των προς όφελος τους αποφάσεων, 

χωρίς να προκύψει κάποια σημαντική υποχρέωση. 
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18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (συνέχεια) 
 

Νομικές και άλλες απαιτήσεις (συνέχεια) 
 

Επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον (συνέχεια) 
 

Έκτος από τις πιο πάνω υποθέσεις, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις, επιδικίες ή απαιτήσεις εναντίον των εταιρειών του Συγκροτήματος, η έκβαση των οποίων 

θα είχε σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση, επίδοση και ταμειακή ροή του Συγκροτήματος. 

 

Άλλες δεσμεύσεις 
 

Η Μητρική Εταιρεία του Συγκροτήματος παραχώρησε εγγυήσεις σε σχέση με τη συμφωνία 

μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων που έχει υπογραφεί μεταξύ της Nutri Export Limited 

Partnership και τρίτης εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, η Μητρική Εταιρεία του 

Συγκροτήματος έχει δεσμευτεί να εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις της Nutri Export Limited 

Partnership έναντι της τρίτης εταιρείας, σε περίπτωση μη πληρωμής. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 το Συγκρότημα δεν είχε άλλες δεσμεύσεις. 

 

19. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών που παρουσιάζονται στη σημείωση 11.  

 

Η τελική μητρική εταιρεία της Εταιρείας είναι η Health Tech Corporation Limited, που είναι 

εγγεγραμμένη στο Νησί του Γκέρνσεϊ. Η Health Tech Corporation Limited, ανήκει κατά κυριότητα 

στον Εκτελεστικό Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Dmitry Buriak, ο οποίος θεωρείται η τελική 

ελέγχουσα οντότητα του Συγκροτήματος. 

  

Το 2014 και το 2013, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας θεωρήθηκαν ως τα βασικά 

διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήματος. 

 

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα συνολικά ποσά των συναλλαγών, που έχουν γίνει με 

συνδεδεμένα μέρη για το οικονομικό έτος και τα οφειλόμενα υπόλοιπα στο τέλος του έτους: 
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19. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
 

 

 

Συνδεδεμένα Μέρη 

 

Αγορές από 

συνδεδεμένα 

μέρη 

  

Τόκοι που 

πληρώθηκαν / 

(εισπράχτηκαν) 

  

Έσοδα από 

συνδεδε-

μένα μέρη 

 Έξοδα που 

χρεώθηκαν 

από συνδε-

δεμένα μέρη 

 US$   US$  US$  US$ 

        

Reglan Commerce Corp 2014    2002 -   -  -  - 

  2013 -  -  1  - 
        
VIP Communication Limited  2014 -   -  -  60.000 

  2013 -   -  -  124.399 
        
Nutripharma Limited 2014 3.877.256   -  -  - 

(μέχρι τις 11 Ιουνίου) 2013 11.335.271   14.536  -  - 
        
Vision Neva LLC 2014 -   -  806.220  - 

  2013 -   -  1.540.608  - 
        
TCV Khabarovsk LLC 2014 -   -  366.448  - 

  2013 49.429   -  855.112  - 
        
UAB Forumo Rumai 2014 -   -  -  80.922 

  2013 -   -  -  92.316 
        
Real Pro LLC 2014    2002 -   -  -  30.396 

  2013 -  -  -  70.666 
        
JSC “Svencioniu Vaistazoles” 2014 2.365.601   -  -  2.475 

  2013 2.649.430   -  -  14.627 
        
TCV Centr LLC  2014 9.326   -  1.925.952  - 

  2013 2.410.178   -  5.540.397  - 
        
DV Vladivostok LLC  2014 -   -  606.174  - 

  2013 -   -  971.686  - 
        
CV Volgograd LLC 2014 -   -  358.122  - 

  2013 -   -  638.315  - 
        
TDV Nizhny Novgorod LLC 2014 -   -  128.693  - 

  2013 -   -  588.203  - 
        
TC Kazan LLC 2014 -   -  453.631  - 

  2013 -   -  606.373  - 
        
TD Ekaterinburg LLC 2014    2002 -   -  387.460  - 

  2013 -   -  576.614  - 
        
TCV Irkutsk LLC 2014 -   -  460.252  - 

  2013 -   -  833.023  - 
        
TD Sibir LLC 2014 -   -  612.285  - 

  2013 -   -  903.786  - 
        
UAB “Vision DEM4 Laboratory” 2014 805.354   -  -  1.397.358 

  2013 -   -  -  1.017.734 
        
TCV Krasnodar LLC 2014 -   -  507.255  - 

  2013 -   -  1.085.083  - 
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19. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
 

 

 
Συνδεδεμένα Μέρη 

Εμπορικά και 

άλλα 

εισπρακτέα 

   

Εμπορικά και 

άλλα πληρωτέα 

 Δάνεια 

οφειλόμενα 

(προς) / από 

 US$  US$  US$ 

      

Vision Neva LLC 2014 165.947  -  - 

  2013 440.725  -  - 
      
Vision Societe S.A. 2014 -  -  - 

  2013 1.112.186  40.790  - 
      
TCV Khabarovsk LLC 2014 132.488  -  - 

  2013 166.860  -  - 
      
JSC “Svencioniu Vaistazoles” 2014 

         2013 

10.448 

206.014  

555.106 

653.227  

- 

- 
      
UAB Forumo Rumai 2014 -  11.952  - 

  2013 -  4.256  - 
      
VIP Communication Limited (Σημ. 13) 2014 26.977  97.739  - 

 2013 2.306.138  15.939  - 
      
Nutripharma Limited 2014 -  -  - 

(μέχρι τις 11 Ιουνίου) 2013 1.358.753  2.213.740  - 
      
TCV Centr LLC 2014 190.103  -  - 

  2013 495.475  5.289  - 
      
DV Vladivostok LLC 2014 108.610  -  - 

  2013 10.296  -  - 
      
CV Volgograd LLC 2014 74.557  -  - 

  2013 44.239  -  - 
      
Reglan Commerce Corp 2014 

         2013 

898.882 

1  

- 

-  

- 

- 
      
Vision Egypt for Services LLC 2014 -  5.651  - 

   2013 -  5.829  - 
      
TDV Nizhny Novgorod LLC 2014 -  -  - 

   2013 30.846  -  - 
      
TC Kazan LLC 2014 71.058  -  - 

  2013 26.036  -  - 
      
TD Ekaterinburg LLC 2014 100.149  -  - 

  2013 98.483  -  - 
      
TD Sibir LLC 2014 34.088  -  - 

  2013 -  11.968  - 
      
TCV Irkutsk LLC 2014 29.172  -  - 

  2013 47.018  -  - 
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19. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
 

 

 
Συνδεδεμένα Μέρη 

Εμπορικά και 

άλλα 

εισπρακτέα 

   

Εμπορικά και 

άλλα πληρωτέα 

 Δάνεια 

οφειλόμενα 

(προς) / από 

 US$  US$  US$ 

      

TCV Krasnodar LLC 2014 4.488  -  - 

  2013 -  22.163  - 
      
UAB “Vision DEM4 Laboratory” 2014 178  491.008  - 

   2013 -  68.839  (73.174) 

  

Η σχέση των πιο πάνω συνδεδεμένων μερών με το Συγκρότημα παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 Συνδεδεμένα Μέρη Σχέση 

 Health Tech Corporation Limited Τελική μητρική εταιρεία 

 Health Tech Corporation AG Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 Reglan Commerce Corp Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 VIP Communication Limited Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

  Real Pro LLC Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 UAB Forumo Rumai  Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 Vision Societe S.A. Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 JSC “Svencioniou Vaistazoles” Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 Vision Egypt for Services LLC Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

UAB “Vision DEM4 Laboratory” Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

Vision Neva LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Khabarovsk LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Centr LLC Δικαιοχρήστης 

DV Vladivostok LLC Δικαιοχρήστης 

CV Volgograd LLC Δικαιοχρήστης 

TDV Nizhny Novgorod LLC Δικαιοχρήστης 

TC Kazan LLC Δικαιοχρήστης 

TD Ekaterinburg LLC Δικαιοχρήστης 

TD Sibir LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Irkutsk LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Krasnodar LLC Δικαιοχρήστης 

 Nutripharma Limited (μέχρι τις 11 Ιουνίου 2014) Συνδεδεμένη εταιρεία  
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19. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
 

Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών γίνονται με όρους που συμφωνούνται μεταξύ των 

μερών, οι οποίοι στις πλείστες των περιπτώσεων αναφέρονται στις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των 

μερών.  

 

Οι δαπάνες που χρεώνονται από τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν διάφορες υπηρεσίες που τα μέρη 

αυτά παρείχαν προς το Συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαχείρισης, διοίκησης, 

μεταφορών, μίσθωσης χώρων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ, και υπηρεσίες επικοινωνίας 

και υποστήριξης. 

 

Αμοιβή Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Αμοιβή διευθυντικών στελεχών:    

Αμοιβές υπό την ιδιότητα των διευθυντών:    

   Dmitry Buriak 316.618  319.229 

   Roberto Piona 112.400  113.327 

   Γιαννάκης Χατζηχάννας 31.662  31.923 

   Peter Fehrn-Christensen     13.192                  11.084             
    
     473.872      475.563 

 

20. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και κεφαλαίου 
 

Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος αποτελούνται από δάνεια και άλλα 

ποσά πληρωτέα και μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. Το Συγκρότημα κατέχει επίσης άλλα 

χρηματοοικονομικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία 

προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες του. 

 

Οι σημαντικοί όροι των χρηματοοικονομικών μέσων αναφέρονται στις αντίστοιχες σημειώσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Το Συγκρότημα θεωρεί ότι η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού είναι περίπου ίση με τη λογιστική τους αξία στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος είναι 

ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο πιστωτικός 

κίνδυνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί όλους αυτούς τους κινδύνους και εγκρίνει 

πολιτικές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω: 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε αυτού του είδους τον κίνδυνο απορρέει κυρίως από τα δάνεια του 

Συγκροτήματος. Τα σχετικά επιτόκια σε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στις 

σχετικές σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Το Συγκρότημα παρακολουθεί την έκθεσή του 

στον κίνδυνο επιτοκίου πάνω σε συνεχόμενη βάση. 
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20. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και κεφαλαίου (συνέχεια) 
 

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)  
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία, σε μια πιθανή λογική αλλαγή στα επιτόκια, με 

τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, στα κέρδη του Συγκροτήματος προ φορολογίας 

(μέσω της επίδρασης στο δανεισμό με κυμαινόμενα επιτόκια): 

 

  

Αύξηση / μείωση σε 

βασικές μονάδες 

Επίδραση στα 

κέρδη προ 

φορολογίας 

  US$ 

2014   

Ευρώ +1,0 (1.683) 

US$ +1,0 (39.027) 
   
Ευρώ -1,0 1.683 

US$ -1,0 39.027 
   
2013   

Ευρώ +1,0 (2.423) 

US$ +1,0 (41.860) 
   
Ευρώ -1,0 2.423 

US$ -1,0 41.860 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Οι εταιρείες του Συγκροτήματος χρειάζονται να διατηρούν επαρκή ταμειακά αποθέματα για να 

ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές τους υποχρεώσεις. Η διαχείριση των ταμειακών αποθεμάτων 

γίνεται ξεχωριστά από την κάθε εταιρεία, παρόλο που η μονάδα διαχείρισης ταμειακών αποθεμάτων 

του Συγκροτήματος εξασκεί σημαντικό έλεγχο. Το Συγκρότημα διατηρεί επαρκή ταμειακά 

αποθέματα έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας του ανά πάσα στιγμή. 

 

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την εικόνα της χρονολογικής λήξης των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων του Συγκροτήματος κατά την 31η Δεκεμβρίου με βάση τις συμβατικές ταμειακές 

καταβολές χωρίς προεξόφληση: 

 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 

Σε πρώτη 

ζήτηση 

US$ 

 

< 1 έτους 

US$ 

 

1 έως 5 έτη 

US$ 

 

> 5 έτη 

US$ 

 

Σύνολο  

US$ 

Έντοκα δάνεια 2.297.762 490.026 1.711.856 327.474 4.827.118 

Εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις  - 10.695.098 2.199.286 - 12.894.384 

Σύνολο 2.297.762 11.185.124 3.911.142 327.474 17.721.502 
 
 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2013 

Σε πρώτη 

ζήτηση 

US$ 

 

< 1 έτους 

US$ 

 

1 έως 5 έτη 

US$ 

 

> 5 έτη 

US$ 

 

Σύνολο  

US$ 

Έντοκα δάνεια 2.296.679 735.774 1.827.172 714.879 5.574.504 

Εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις  - 13.828.656 2.199.523 - 16.028.179 

Σύνολο 2.296.679 14.564.430 4.026.695 714.879 21.602.683 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

20. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και κεφαλαίου (συνέχεια) 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες και γεωγραφικές περιοχές και ως εκ τούτου 

τα καθαρά έσοδα και η οικονομική του κατάσταση εκτίθενται σε κίνδυνο από τυχόν μεταβολές στις 

τιμές συναλλάγματος, όπως εκφράζονται σε Δολάρια US$. 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος πηγάζει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα επειδή το εισπρακτέο ή 

πληρωτέο ποσό σε τοπικό νόμισμα μπορεί να διαφέρει λόγω μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος. 

Ένα σημαντικό μέρος των εξόδων και συγκεκριμένα για την αγορά προϊόντων για πώληση, γίνεται 

σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, μια αύξηση στην αξία του Ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων έχει αρνητική 

επίδραση στα ενοποιημένα καθαρά έσοδα. Παρομοίως, μια σχετική μείωση στην αξία του Ευρώ έχει 

ευνοϊκό αποτέλεσμα στα ενοποιημένα καθαρά έσοδα. 

 

Επίσης, έκθεση από συναλλαγές πηγάζει από τη μετατροπή των υπολοίπων των νομισματικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναγράφονται σε ξένα νομίσματα, κυρίως τα ποσά που 

οφείλονται σε Ευρώ στους κύριους προμηθευτές του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα παρακολουθεί 

το συνολικό κίνδυνο μέσω συστήματος εσωτερικής πληροφόρησης σε μια προσπάθεια αυτά τα 

στοιχεία να διατηρηθούν στο κατώτατο δυνατό επίπεδο. 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος πηγάζει επίσης από το γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις των 

θυγατρικών και της συνδεδεμένης εταιρείας του Συγκροτήματος τηρούνται σε ξένο νόμισμα. Η 

επίδραση στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια παρουσιάζεται στην κίνηση του σχετικού αποθεματικού. 

Οι κύριες εκθέσεις παρακολουθούνται και ελέγχονται σε τακτά διαστήματα. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τυχόν αδυναμία ή απροθυμία του συμβαλλόμενου μέρους μιας 

συναλλαγής να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, επιφέροντας χρηματοοικονομική ζημιά στο 

Συγκρότημα. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις υπόκεινται σε μια αποτελεσματική πολιτική ενεργούς διαχείρισης 

κινδύνου, επικεντρωμένης στους κινδύνους ανά χώρα, την επαρκή πίστωση, τη συνεχή αξιολόγηση 

της πιστωτικής φερεγγυότητας των πελατών και διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των 

λογαριασμών τους. Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις σε μεγάλους πελάτες, και δεν 

υπάρχουν υπόλοιπα από εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση στο τέλος του έτους.  

 

Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου 
 

Το ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει καλύτερα το μέγιστο πιστωτικό κίνδυνο του Συγκροτήματος, 

κατά την ημερομηνία αναφοράς, είναι ίσο με τη λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων 

απαιτήσεων. 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 
 

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Συγκροτήματος είναι να διασφαλίσει ότι διατηρεί 

ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και υγιείς δείκτες κεφαλαίων για να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις 

του και να μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων. 

  

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται την κεφαλαιακή του δομή και κάνει προσαρμογές σ’ αυτήν, εν όψει 

αλλαγών σε οικονομικές συνθήκες. Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή του δομή, 

το Συγκρότημα μπορεί να προσαρμόσει τις πληρωμές μερισμάτων προς τους μετόχους, να προβεί σε 

νέο δανεισμό, να εξοφλήσει υπάρχον χρέος, ή να εκδώσει επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

20. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και κεφαλαίου (συνέχεια) 
 

 Διαχείριση Κεφαλαίου (συνέχεια) 
 

Το Συγκρότημα παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή δανειοδότησης που 

είναι το παράγωγο της διαίρεσης των καθαρών έντοκων δανείων με τη συνολική καθαρή θέση συν 

τα έντοκα δάνεια. 

  

 2014  2013 

 US$  US$ 

    

Έντοκα δάνεια (μη τρέχοντα)      1.473.571       1.842.047 

Έντοκα δάνεια (τρέχοντα)    2.668.876     2.905.333 

    4.142.447     4.747.380 

    

Καθαρή θέση αποδοτέα σε κατόχους ιδίων κεφαλαίων 

της Μητρικής Εταιρείας 10.200.064 

 

16.712.960 

    

Ίδια κεφάλαια και έντοκα δάνεια   14.342.511    21.460.340 

    

Συντελεστής δανειοδότησης 29%  22% 

 

Το Συγκρότημα θεωρεί ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες ο πιο πάνω συντελεστής αποτελεί αποδεκτή 

κατάσταση της διαχείρισης των κεφαλαίων. 

 

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
  

Μετά τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το 2015, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες 

για την εκκαθάριση των θυγατρικών, Vision Istanbul Health and Products Trade and Industry 

Limited (Τουρκία), Vision Azerbaijan LLC (Αζερμπαϊτζάν) και Todini Limited (Ιρλανδία). 

 

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνίας αναφοράς, που να επηρεάσουν τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

22. Επιπρόσθετες πληροφορίες 
 

Το Συγκρότημα παρουσιάζει την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, την ενοποιημένη 

κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και την ενοποιημένη κατάσταση 

ταμειακών ροών σε Ευρώ (€) ως συμπληρωματικές πληροφορίες. 

 

Τα ποσά που παρουσιάζονται σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών US$ για τα έτη 2014 και 2013 

έχουν μετατραπεί σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που εκδόθηκε από την 

Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2014, δηλ. €1 = US$1,2141. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

 

 

 

Περιεχόμενα Οικονομικών Καταστάσεων Μητρικής Εταιρείας Σελίδα 

 

Κατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σχετικά με τις 

Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας 65 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 66 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 67 

Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 68 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 69 

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας 70 - 101 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (N 190 (I)/2007) (ο “Νόμος”) , εμείς τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τα άλλα υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της Vision International People Group Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται πιο κάτω, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων 

γνωρίζουμε: 

 

(α) οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας: 

 

(i) ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9, εδαφίου (4) του Νόμου, και 

 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, 

της οικονομική κατάστασης και του κέρδους ή ζημιάς της Vision International People 

Group Public Limited, και 

 

(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης των εργασιών, καθώς και της οικονομικής θέσης της Vision International People 

Group Public Limited, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν. 

 

 

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι 

 

 
Roberto Piona – Πρόεδρος 

 

 

Dmitry Buriak – Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

 

Ανεξάρτητοι Μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι 
 

 

Γιαννάκης Χατζηχάννας  

 

 

Peter Fehrn-Christensen   
 

 

Γενικός Οικονομικός Διευθυντής 
 

 

Nina Melnikova 

 

 

 

 

29 Απριλίου 2015 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

 

 2014  2013 

 Σημ. US$  US$ 

    

Μερίσματα που εισπράχθηκαν από θυγατρικές εταιρείες  13.941.193  10.730.944 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3 799.587  260.250 

Έξοδα διοίκησης 3 (7.179.186)  (10.099.833) 
    
Κέρδος από εργασίες 7.561.594  891.361 

Πρόβλεψη για απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές 8 (5.531.916)  (297.187) 

Χρηματοδοτικές δαπάνες 3 (280.950)  (360.521) 

Χρηματοδοτικά έσοδα 3 161.544  84.255 
    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  1.910.272  317.908 

Φορολογία 4 (264.875)  (20.819) 
    
ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1.645.397  297.089 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα -  - 
    
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1.645.397  297.089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 
 2014  2013 

         Σημ. US$  US$ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 6 5.688.764  5.905.666 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 -  - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 8 790.946  6.126.956 
    
 6.479.710  12.032.622 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 20.221  391.196 

Ποσά εισπρακτέα από θυγατρικές και συνδεδεμένα μέρη 15 5.750.083  2.590.140 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 10 27.837  33.916 
    
 5.798.141  3.015.252 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.277.851  15.047.874 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεματικά    

Εκδοθέν κεφάλαιο 11 7.500.000  7.500.000 

Μη επιστρεπτέες συνεισφορές κεφαλαίου 1.257.317  1.257.317 

Συσσωρευμένες ζημιές (3.876.517)  (5.520.652) 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4.880.800  3.236.665 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    

Έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός 12 1.447.472  1.799.454 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 13 2.199.286  2.199.523 
    
 3.646.758  3.998.977 

Τρέχουσες υποχρεώσεις    

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 13 477.747  382.163 

Έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός 12 3.122.496  2.629.048 

Ποσά πληρωτέα για την εγκαθίδρυση θυγατρικών 4.849  4.849 

Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές και συνδεδεμένα μέρη 15 145.201  4.796.172 
    
 3.750.293  7.812.232 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.397.051  11.811.209 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.277.851  15.047.874 

 

 

Roberto Piona – Πρόεδρος 

 

 

Dmitry Buriak – Εκτελεστικός Σύμβουλος και Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

 

Nina Melnikova – Γενικός Οικονομικός Διευθυντής 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 
  

 

Εκδοθέν 

Κεφάλαιο 

  

 

Συσσωρευ-

μένες ζημιές 

 Μη 

επιστρεπτέες 

συνεισφορές 

κεφαλαίου 

  

 

 

Σύνολο 

 US$  US$  US$  US$ 

        

Την 1 Ιανουαρίου 2013 7.500.000  (5.817.741)  1.257.317  2.939.576 

        

Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη 

διανομή 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

        

Συνολικά έσοδα για το έτος -  297.089  -  297.089 
   

 
 

 
 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 7.500.000  (5.520.652)  1.257.317  3.236.665 

        

Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη 

διανομή 

 

- 

  

(1.262) 

  

- 

  

(1.262) 

        

Συνολικά έσοδα για το έτος -  1.645.397  -  1.645.397 
   

 
 

 
 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 7.500.000  (3.876.517)  1.257.317  4.880.800 

 

 

Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου στις πληρωμές μερισμάτων από την Εταιρεία σε μετόχους οι οποίοι δεν 

είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ή σε μετόχους οι οποίες είναι εταιρείες οι οποίες είναι φορολογικοί 

κάτοικοι Κύπρου. Πληρωμές μερισμάτων σε μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα και είναι φορολογικοί 

κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου προς 17% για το έτος 2014 και μετέπειτα (2013: 

20%). Όπως προσδιορίζεται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, 

εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία 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 (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 μη επιστρεπτέες συνεισφορές κεφαλαίου αφορούν συνεισφορές που έκανε ο κύριος μέτοχος του 

Συγκροτήματος σε προηγούμενα έτη για κάλυψη των ζημιών που είχαν συσσωρευτεί σε ορισμένες από 

τις θυγατρικές εταιρείες. Δεδομένου ότι η συνεισφορές αυτές δεν είναι επιστρεπτέες από την Εταιρεία, 

έχουν ταξινομηθεί στην Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια ως «μη επιστρεπτέες συνεισφορές 

κεφαλαίου». 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 
 2014  2013 

 Σημ.         US$  US$ 

    

Ταμειακές ροές από εργασίες    

Κέρδος πριν τη φορολογία 1.910.272  317.908 

Αναπροσαρμογές για:    

   Πρόβλεψη για απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  5.531.916  297.187 

   Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 3 46.644  292.471 

   Διαγραφή εισπρακτέων μερισμάτων από θυγατρικές 3 -  1.601.462 

   Πιστωτικά μερίσματα (13.941.193)  (10.730.944) 

   Εισόδημα από δικαιώματα και παραχωρήσεις 3 (217.354)  (20.670) 

   Πιστωτικούς τόκους 3 (78)  (41.630) 

   Χρεωστικούς τόκους 254.682  266.473 

   Αποσβέσεις 3 278.576  312.081 
    
Ροή μετρητών για εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο 

κινήσεως  

 

(6.136.535) 

  

(7.705.662) 

Μείωση / (αύξηση) στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  370.976  (114.982) 

Καθαρή μεταβολή στα ποσά εισπρακτέα από / πληρωτέα σε 

θυγατρικές εταιρείες και συνδεδεμένα μέρη 

 

(7.810.914) 

  

(2.859.432) 

Μείωση στα δάνεια εισπρακτέα από θυγατρικές -  1.026.468 

Αύξηση / (μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 95.349  (59.453) 
    
Ροή μετρητών για εργασίες (13.481.124)  (9.713.061) 

Φορολογία που πληρώθηκε (277.836)  (30.040) 
    
Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες (13.758.960)  (9.743.101) 

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Προσθήκες στις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  (195.906)  (362.542) 

Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6 (61.674)  (39.817) 

Είσπραξη μερισμάτων 13.941.193  10.730.944 
    
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 13.683.613  10.328.585 

    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Δάνεια που παραχωρήθηκαν -  (8.656) 

Εισπράξεις από δάνεια από θυγατρικές εταιρείες 490.594  - 

Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και άλλου δανεισμού (364.383)  (320.717) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 78  366 

Εισπράξεις από δικαιώματα και παραχωρήσεις  188.261  9.432 

Πληρωμή τόκων (246.317)  (266.473) 
    
Καθαρή ροή μετρητών από / (για) χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 

 

68.233 

  

(586.048) 

    

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (7.114)  (564) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών την 1 Ιανουαρίου (2.262.763)  (2.262.199) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στις 31 Δεκεμβρίου 10 (2.269.877)  (2.262.763) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Vision International People Group Public Limited για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 

στις 29 Απριλίου 2015. 

 

Η Vision International People Group Public Limited (η “Εταιρεία”) ενεγράφη στην Κύπρο στις 26 

Σεπτεμβρίου 1997 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Η Εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την 

ονομασία Transvol Limited. Με ειδικό ψήφισμα των μετόχων την 1η Φεβρουαρίου 2003, η Εταιρεία 

μετονομάστηκε σε Vision International People Group Limited. Στις 22 Αυγούστου 2003, η Εταιρεία 

μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 

και η ονομασία της άλλαξε σε Vision International People Group Public Limited. Στις 21 Ιουνίου 

2004, άρχισε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου η εμπορία των 75.000.000 μετοχών της Εταιρείας 

(US$0,10 η καθεμία). Οι μετοχές της Εταιρείας εμπορεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  

 

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στο Vision Tower, στη Λεωφόρο Λεμεσού 67, 

2121, Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Η Εταιρεία είναι η Μητρική Εταιρεία της Vision International People Group Public Limited (το 

“Συγκρότημα”).  

 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας συνέχισαν να είναι η κατοχή επενδύσεων σε θυγατρικές 

εταιρείες και η παροχή υπηρεσιών προς το Συγκρότημα μέσω της διατήρησης του κεντρικού 

γραφείου του Συγκροτήματος στη Λευκωσία και του γραφείου αντιπροσωπείας της εταιρείας στη 

Μόσχα. 

 

Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι η διανομή σε διάφορες χώρες ενός ευρέως 

φάσματος προϊόντων φροντίδας υγείας συμπεριλαμβανομένων βιολογικών συμπληρωμάτων 

διατροφής και καλλυντικών που παρασκευάζονται από φυσικά υλικά. 

 

Η τελική μητρική εταιρεία της Εταιρείας είναι η Health Tech Corporation Limited, που είναι 

εγγεγραμμένη στο Νησί του Γκέρνσεϊ. Η Health Tech Corporation Limited, ανήκει στον 

Εκτελεστικό Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Dmitry Buriak, ο οποίος θεωρείται η τελική ελέγχουσα 

οντότητα του Συγκροτήματος. 

 

2. Λογιστικές πολιτικές 
 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα 

έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται 

διαφορετικά. 

 

2.1 Βάση ετοιμασίας και δήλωση συμμόρφωσης 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και 

παρουσιάζονται σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US$). 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (“ΔΠΧA”) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(“ΕΕ”). Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις δραστηριότητες του γραφείου αντιπροσωπείας 

της Εταιρείας στη Μόσχα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.1 Βάση ετοιμασίας και δήλωση συμμόρφωσης (συνέχεια) 

  

Η Εταιρεία έχει ετοιμάσει τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας για 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμου N190 (I)/2007 και του 

περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.    

 

Η Εταιρεία έχει επίσης ετοιμάσει και παρουσιάσει στην Ετήσια Έκθεση, ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρήστες των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων 

της Μητρικής Εταιρείας πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Συγκροτήματος κατά το και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να 

επιτευχθεί η ορθή κατανόηση της οικονομικής θέσης, την χρηματοοικονομικής επίδοσης και των 

ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος. 

 

2.2  Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  

 

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όλα τα αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ) και όλες τις νέες και αναθεωρημένες ερμηνείες που σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι 

εφαρμόσιμες για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2014, όπως αναφέρονται πιο 

κάτω: 

 

ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες και Κοινοπραξίες (Αναθεώρηση) 

ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Τροποποίηση) 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό Κοινό Έλεγχο 

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις 

 

Η εφαρμογή των πιο πάνω δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Επίσης, διάφορες άλλες τροποποιήσεις εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά το 2014. Παρόλα αυτά, δεν 

επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα 

 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα, 

Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι 

υποχρεωτική για την τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία η Εταιρεία δεν εφάρμοσε νωρίτερα, 

ως ακολούθως:  

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  

Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του 

λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των 

εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με 

ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Η Εταιρεία δεν αναμένει αυτή η τροποποίηση να έχει σημαντική 

επίδραση στα αποτελέσματα και την οικονομική της θέση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

(συνέχεια) 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 – 2012 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο 

αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, 

μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το 

εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. 

 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να 

γνωστοποιεί τις κρίσεις της Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης 

στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες 

μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων 

της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του 

τομέα. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στη βάση συμπεράσματος του 

∆ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 

39 δεν απομάκρυνε τη δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς 

προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μεικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά 

τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων 

παγίων αναπροσαρμόζεται, η μεικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. 

 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που 

παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή 

στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος 

της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. 

 

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2015, με δικαίωμα να εφαρμοστεί νωρίτερα, από την 1η Ιουλίου 2014 και μετέπειτα. Η 

Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών των τροποποιήσεων στα 

αποτελέσματα και την οικονομική της θέση. 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 – 2013  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από 

το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας από κοινού 

συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής 

της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός 

του πεδίου εφαρμογής του ∆ΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή 

του ∆ΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως 

ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. 

 ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός του εάν 

μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως 

ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως 

αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο 

προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. 
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στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
     

2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

(συνέχεια)  

 

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2015, με δικαίωμα να εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1η Ιουλίου 2014 και 

μετέπειτα. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών των 

τροποποιήσεων στα αποτελέσματα και την οικονομική της θέση. 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ 
 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της εφαρμογής 

του ΔΠΧΑ 9, η οποία δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κατάταξη και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, της αναγνώρισης της απομείωσης και της λογιστικής 

αντιστάθμισης της Εταιρείας. Ωστόσο, η επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 εξαρτάται από τα 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εφαρμογής, και κατά 

συνέπεια δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθεί η επίδραση. 

 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2017. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για 

έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα 

από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται 

επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 

δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ. πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 

υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Εταιρεία 

βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 15. 

 

ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών 

τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Το ∆ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε 

κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη 

λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση 

σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. 

Η Εταιρεία δεν έχει επί του παρόντος σχήματα υπό κοινό έλεγχο. 
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2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ (συνέχεια) 

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): Αποσαφήνιση των 

αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ∆ΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και 

του ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που 

δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί 

μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού 

στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων 

που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των 

ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ 

περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του 

αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες εταιρείες 

στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη 

μετάβαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στα ∆ΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη 

συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η 

εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα και την οικονομική 

θέση της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες 

και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή 

και της Συνδεδεμένης του Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του 

∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συνδεδεμένης του εταιρείας ή της 

κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική 

είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά 

στοιχεία που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2016. Η Εταιρεία δεν αναμένει να έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στην οικονομική 

της θέση. 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 – 2014  

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη 

συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις 

συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης 

ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο 

οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει 

ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 
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2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ (συνέχεια) 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 – 2014 (συνέχεια) 

 ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο 

διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο 

σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή 

της εφαρμογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή 

της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες 

ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση 

(π.χ. στην έκθεση διαχείρισης ή στην έκθεση κινδύνων). Το Σ∆ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες 

πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των 

χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, 

τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

ΔΛΠ 1 Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω 

τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που 

πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά 

αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη 

σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές 

πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που 

προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτές οι 

τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της 

Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΠΧΑ 28 Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης Ενοποίησης 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή 

της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει 

σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων 

επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο 

μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας 

επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συνδεδεμένες Εταιρείες και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από 

τη συνδεδεμένη εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε 

θυγατρικές. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και την 

οικονομική θέση της Εταιρείας. 
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2.3  Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμα (συνέχεια) 

 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από 

την ΕΕ (συνέχεια) 

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και ΔΛΠ 41 Γεωργία (Τροποποίηση): Καρποφόρες φυτείες 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ∆ΛΠ 16 

Ενσώματα Πάγια και θα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό. Αυτό 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ του μοντέλου κόστους και του μοντέλου 

αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η αγροτική παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε 

καρποφόρες φυτείες (π.χ. ανάπτυξη φρούτων σε ένα δέντρο), θα παραμείνουν εντός του πεδίου 

εφαρμογής του ∆ΛΠ 41 Γεωργία. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις καρποφόρες φυτείες 

λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ∆ΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, αντί με το ∆ΛΠ 41. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα 

έχουν καμία επίδραση στα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 
 
2.4  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 

 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε 

παραδοχές και εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και 

παθητικού και τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι 

εκτιμήσεις αυτές εξετάζονται περιοδικά και όταν απαιτούνται αναπροσαρμογές, αυτές 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων της περιόδου στην 

οποία προκύπτουν. 

 

Εκτιμήσεις αβεβαιότητας 
 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, οι κυριότερες παραδοχές και εκτιμήσεις σε σχέση με το 

μέλλον, που εμπερικλείουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αναπροσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εντός του επόμενου οικονομικού έτους, 

αναφέρονται πιο κάτω: 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά. Οι 

ενδείξεις περιλαμβάνουν το ιστορικό αποπληρωμής του χρεώστη, την οικονομική του κατάσταση 

και τη ρευστοποιήσιμη αξία οποιασδήποτε παρακαταθήκης. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 

υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις η οποία 

καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Η μεθοδολογία και 

οι υποθέσεις που γίνονται για υπολογισμό της πρόβλεψης εξετάζονται τακτικά ώστε να 

περιορίζονται οι διαφορές μεταξύ των υπολογισθέντων και πραγματικών ζημιών από επισφαλείς 

απαιτήσεις. 

 

Εκτιμήσεις απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  

Η Εταιρεία εξετάζει το κόστος των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση. Αυτό απαιτεί την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού της συμμετοχής της Εταιρείας στο 

καθαρό ενεργητικό της θυγατρικής εταιρείας 
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Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες καταχωρούνται αρχικά σε τιμή κόστους, που αποτελεί την 

πραγματική αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, και συμπεριλαμβάνει έξοδα αγοράς που 

σχετίζονται με την επένδυση. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε θυγατρικές 

κρατούνται σε τιμή κόστους μείον τυχόν έξοδα απομείωσης αξίας.  

 

Άλλες Επενδύσεις  
 

Όλες οι άλλες επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά σε τιμή κόστους, που αποτελεί την πραγματική 

αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, και συμπεριλαμβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται με την 

επένδυση. 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, επενδύσεις οι οποίες ταξινομούνται ως επενδύσεις στη δίκαιη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων και ως διαθέσιμες προς πώληση, αποτιμούνται στην εκτιμημένη δίκαιη 

αξία τους. Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Κέρδη ή ζημιές 

από επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται σαν ξεχωριστό μέρος στα ίδια κεφάλαια 

μέχρι που η επένδυση να πωληθεί, διακανονιστεί ή να διατεθεί διαφορετικά, ή μέχρι να υπάρξει 

ένδειξη για απομείωση της επένδυσης οπότε τα συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές που είχαν 

καταχωρηθεί προηγουμένως στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Άλλες μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει πρόθεση να κρατηθούν μέχρι τη λήξη, 

όπως τα ομόλογα, αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη η 

συσσωρευμένη απόσβεση κάθε διαφοράς μεταξύ αρχικού κόστους και του ποσού λήξεως κατά τη 

διάρκεια της περιόδου μέχρι τη λήξη. Για επενδύσεις που αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος, 

κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 

όταν οι επενδύσεις διαγραφούν ή απομειωθούν, όπως και επίσης μέσω της απόσβεσης. 

 

Για επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε ενεργή χρηματιστηριακές αγορές, η εκτιμημένη δίκαιη 

αξία προσδιορίζεται με βάση τις δηλωμένες τρέχουσες αγοραίες τιμές στο Χρηματιστήριο κατά το 

κλείσιμο της αγοράς την ημερομηνία αναφοράς. Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει 

χρηματιστηριακή αγοραία τιμή, η εκτιμημένη δίκαιη αξία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα 

αγοραία αξία ενός άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου που είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται με 

βάση την ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών της καθαρής θέσης του εκδότη. 

 

Όλες οι αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κανονικής παράδοσης καταχωρούνται 

με την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία 

δεσμεύεται να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. Όλες οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων κανονικής παράδοσης καταχωρούνται κατά την ημερομηνία 

διακανονισμού, δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο παραδίδεται στο 

αντισυμβαλλόμενο μέρος. Αγορές ή πωλήσεις κανονικής παράδοσης είναι αγορές ή πωλήσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση των περιουσιακών στοιχείων 

μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είναι γενικώς καθιερωμένο από κανονισμό ή συμφωνία στον τόπο της 

αγοράς. 
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Μετατροπή ξένου συναλλάγματος 
 

Το νόμισμα λειτουργίας και το νόμισμα παρουσίασης της Vision International People Group Public 

Limited, είναι το Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US$), αφού αυτό είναι το νόμισμα το 

οποίο αντιπροσωπεύει καλύτερα την οικονομική ουσία των γεγονότων και περιστάσεων που 

σχετίζονται με την Εταιρεία. 

 

Συναλλαγές σε νομίσματα εκτός του Δολαρίου US$ (“ξένα νομίσματα”) καταχωρούνται με βάση τις 

τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημέρα της συναλλαγής. Χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία αναφοράς. Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Τα έξοδα του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εταιρείας στη Μόσχα μετατράπηκαν σε Δολάρια US$ 

και συμπεριλήφθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με βάση τις μέσες τιμές 

συναλλάγματος που ισχύουν κατά το μήνα της συναλλαγής. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται ξεχωριστά καταχωρούνται αρχικά σε τιμή 

κόστους. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μετά από συνένωση 

επιχειρήσεων είναι η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στο κόστος 

μείον σωρευμένες αποσβέσεις και οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. Όλα τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή. 

  

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, με τους πιο κάτω ετήσιους συντελεστές: 

 

Λογισμικά προγράμματα 33% 

 

Η απόσβεση αρχίζει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση και παύει 

κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται 

ως διαθέσιμο προς πώληση και της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν πωληθεί ή όταν δεν αναμένεται ότι μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν από τη συνεχιζόμενη χρήση του ή την πώληση του. Το κέρδος ή η 

ζημιά που προκύπτει από τη διαγραφή του στοιχείου (υπολογιζόμενη ως η διαφορά των καθαρών 

εισπράξεων της πώλησης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου), καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου το στοιχείο 

διαγράφεται. Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται στα έξοδα 

διοίκησης. 

 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  
 

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός επιμετρούνται καταχωρούνται αρχικά σε τιμή κόστους. 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος, 

μη συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών κόστων συντήρησης, μείον σωρευμένες αποσβέσεις 

και οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. Αυτά τα κόστη περιλαμβάνουν τα κόστη αντικατάστασης 

μέρους του στοιχείου όταν τα κόστη αυτά πραγματοποιούνται εφόσον τα κριτήρια αναγνώρισης 

πληρούνται. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, με τους πιο κάτω ετήσιους συντελεστές: 

 

Ιδιόκτητα ακίνητα 4% 

Εξοπλισμός γραφείου 10% μέχρι 20% 

Οχήματα     20% 

  

Δεν λογίζονται αποσβέσεις στη γη. 

 

Η απόσβεση αρχίζει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση και παύει 

κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται 

ως διαθέσιμο προς πώληση και της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Τα 

ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός διαγράφονται όταν πωληθούν ή όταν δεν αναμένεται ότι 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν από τη συνεχιζόμενη χρήση τους ή την πώληση τους.  

 

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από τη διαγραφή του στοιχείου (υπολογιζόμενη ως η διαφορά 

των καθαρών εισπράξεων της πώλησης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου), καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου 

το στοιχείο διαγράφεται. 

 

Η υπολειμματική αξία, η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος απόσβεσης των ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού εξετάζονται και αναπροσαρμόζονται, όπου αυτό χρειάζεται, στο 

τέλος κάθε οικονομικής περιόδου. 

 

Απομείωση μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία εκτιμά κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, ή όταν 

απαιτείται ετήσιος έλεγχος απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιμά το 

ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου αυτού. Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού 

στοιχείου είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της δίκαιης αξίας του στοιχείου ή της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακής ροής μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης του και καθορίζεται για 

κάθε περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο δεν παράγει ταμειακές εισροές που 

είναι ανεξάρτητες σε μεγάλο βαθμό από αυτές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων 

περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση αξίας, και η 

λογιστική του αξία μειώνεται στο ανακτήσιμο αυτό ποσό. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με 

αρχική λήξη τριών μηνών ή λιγότερο. 

 

Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

αποτελούνται από μετρητά και αντίστοιχα μετρητών όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, 

αφαιρουμένων οποιονδήποτε τραπεζικών παρατραβηγμάτων. 

 



Vision International People Group Public Limited 

 80 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

2.5 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

    

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό που 

τιμολογήθηκε αφαιρουμένων οποιονδήποτε προβλέψεων για μη εισπράξιμα ποσά. Γίνεται 

υπολογισμός για επισφαλείς απαιτήσεις όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του 

οφειλόμενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται όταν αναγνωρίζονται. 

 

Μερίσματα πληρωτέα 
 

Μερίσματα που δηλώθηκαν από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία αναφοράς δεν αναγνωρίζονται 

ως υποχρέωση κατά την ημέρα της αναφοράς. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο αναγνωρίζεται στη δίκαιη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε. Η 

υπέρβαση από την ονομαστική αξία του κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο. 

 

Τα έξοδα έκδοσης νέου μετοχικού κεφαλαίου, όταν η έκδοση έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή 

αύξηση ή μείωση στα ίδια κεφάλαια καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης 

μετοχικού κεφαλαίου, όταν η έκδοση δεν έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στα ίδια κεφάλαια, 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός 
  

Όλα τα δάνεια και ο άλλος δανεισμός καταχωρούνται αρχικά στη δίκαιη αξία του ποσού που 

εισπράχτηκε μείον τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες έκδοσης.  

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια και άλλος δανεισμός αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

 

Κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 

όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης. 

 

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή όπου εφαρμόζεται, μέρος ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μέρος μιας ομάδας συναφών χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων) διαγράφεται όταν: 

- τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει; 

- η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο, αλλά 

έχει αναλάβει υποχρέωση να τα πληρώσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε ένα τρίτο 

μέρος, ή 

- η Εταιρεία μεταβίβασε τα δικαιώματα της για είσπραξη ταμειακών ροών από το περιουσιακό 

στοιχείο και είτε (α) μεταβίβασε ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού 

στοιχείου, ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 

τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού 

στοιχείου. 
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Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (συνέχεια) 
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

Όπου η Εταιρεία μεταβίβασε τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από ένα περιουσιακό 

στοιχείο και ούτε μεταβίβασε ούτε διατήρησε ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 

περιουσιακού στοιχείου και διατηρεί τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, το περιουσιακό 

στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξης της Εταιρείας σε αυτό. 

Συνεχιζόμενη ανάμειξη που λαμβάνει τη μορφή εγγύησης του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού 

στοιχείου αποτιμάται στο χαμηλότερο της αρχικής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 

του μέγιστου ποσού του ληφθέντος ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα μπορούσε να υποχρεωθεί να 

επιστρέψει. 

 

Όπου η συνεχιζόμενη ανάμειξη λαμβάνει τη μορφή ενός πωληθέντος και/ή αγορασθέντος 

δικαιώματος προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης που διακανονίζεται 

τοις μετρητοίς ή παρεμφερούς όρου) επί του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου, η έκταση 

της συνεχιζόμενης ανάμειξης της Εταιρείας είναι το ποσό του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού 

στοιχείου που η Εταιρεία μπορεί να επαναγοράσει. Όμως, στην περίπτωση ενός πωληθέντος 

δικαιώματος πώλησης σε ορισμένη τιμή επί ενός περιουσιακού στοιχείου που επιμετράται στην 

εύλογη αξία, η έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξης της Εταιρείας περιορίζεται στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου και της τιμής άσκησης 

του δικαιώματος προαίρεσης. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η υποχρέωση που καθορίζεται στο 

συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

 

Όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση ανταλλάζεται με μία άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους, ή υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση των όρων μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, 

αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, και η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των δύο αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εσόδων. 

 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε κόστος, το οποίο αντιπροσωπεύει την 

πραγματική αξία του τιμήματος που θα πληρωθεί στο μέλλον για αγαθά και υπηρεσίες που 

παραλήφθηκαν, ανεξάρτητα αν τιμολογήθηκαν ή όχι στην Εταιρεία. 

 

Προβλέψεις  
 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι μια εκροή 

πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη θα απαιτηθούν για το διακανονισμό της δέσμευσης 

και μια αξιόπιστη εκτίμηση μπορεί να γίνει για το ποσό της δέσμευσης. Όταν η Εταιρεία αναμένει 

αποζημίωση για το ποσό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η 

αποζημίωση καταχωρείται ως μια ξεχωριστή απαίτηση μόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η 

αποζημίωση θα εισπραχθεί. Όταν το αποτέλεσμα της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι 

ουσιώδες, οι προβλέψεις αποτιμούνται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου επιτόκιο που αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις 

της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και όπου ισχύει, για εκείνους τους κινδύνους που 

είναι συνυφασμένοι με τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η 

αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά την πάροδο του χρόνου καταχωρείται ως δαπάνη τόκου. 
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2.5 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις – Δίκαιη αξία  
 

Η δίκαιη αξία είναι η τιμή που θα εισπραχθεί από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή που 

πληρώνεται για τη μεταφορά της υποχρέωσης σε μια ομαλή συναλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων 

στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

 

Κόστος δανεισμού 
 

Τα κόστη δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο αναγκαία χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο για να 

χρησιμοποιηθεί για την προοριζόμενη χρήση του κεφαλαιοποιείται ως τμήμα του κόστους των 

αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα άλλα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στην περίοδο 

κατά την οποία πραγματοποιούνται. 

 

Αναγνώριση εισοδημάτων 
 

Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα έσοδα μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία. Τα 

έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος, λαμβάνοντας 

υπόψη τυχόν εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται πιο 

κάτω πρέπει να ισχύουν: 

 

Τόκοι 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη βάση των δεδουλευμένων εσόδων. 

 

Μερίσματα 

Τα μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από την Εταιρεία.  

 

Αμοιβές για δικαιώματα και παραχωρήσεις 

Τα έσοδα από αμοιβές για δικαιώματα και παραχωρήσεις από τους δικαιοχρήστες αναγνωρίζονται 

με τη βάση των δεδουλευμένων εσόδων με βάση την ουσία της σχετικής συμφωνίας. 

 

Εισόδημα από ενοίκια 

Εισοδήματα από ενοίκια που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων αναγνωρίζονται 

λογιστικά σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Ωφελήματα προσωπικού 
 

Η Εταιρεία συνεισφέρει σε κυβερνητικά/κρατικά σχέδια ωφελημάτων αφυπηρέτησης και άλλα 

κοινωνικά, ιατρικά και ασφαλιστικά σχέδια για τους υπαλλήλους του, τα οποία θεωρούνται ότι είναι 

σχέδια καθορισμένων εισφορών.  

 

Η Εταιρεία συνεισφέρει επίσης σε “ταμείο προνοίας” για τους εργαζόμενους στα Κεντρικά Γραφεία 

στην Κύπρο, το οποίο είναι καθορισμένων εισφορών. Οι συνεισφορές μεταφέρονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων καθώς προκύπτουν.  

 

Δεν υπάρχουν άλλα σχέδια για παροχές μετά την αφυπηρέτηση ή μακροπρόθεσμες παροχές σε 

εργαζομένους. 
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2.5 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

    

Φορολογία  
 

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 

προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της βάσης φορολογίας του 

ενεργητικού και παθητικού και της τρέχουσας αξίας τους για σκοπούς χρηματοοικονομικής 

αναφοράς. 

 

Αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές.  

 

Όσον αφορά τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 

αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις εκτός, όπου ο χρόνος αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές για μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών στο βαθμό που είναι πιθανό ότι 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, και η 

μεταφορά των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν.  

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο που η απαίτηση 

πραγματοποιείται ή η υποχρέωση διακανονίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία 

αναφοράς. 
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3. Εισοδήματα και δαπάνες 
 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Άλλα λειτουργικά έσοδα    

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 154.813  167.430 

Εισόδημα από δικαιώματα και παραχωρήσεις 217.354  20.670 

Λοιπά έσοδα 427.420  72.150 
    
 799.587  260.250 

    

Έξοδα διοίκησης    

Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:    

Αποσβέσεις 278.576  312.081 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 212.484  251.320 

Αμοιβή ελεγκτών 79.563  122.880 

Πρόβλεψη για επισφαλή χρέη – τρίτα μέρη 35.917  72.174 

Πρόβλεψη για επισφαλή χρέη – οφειλόμενα από θυγατρικές 10.727  220.567 

Διαγραφή εισπρακτέων μερισμάτων από θυγατρικές (Σημ. 15) -  1.601.462 

    

Δαπάνες προσωπικού:    

   Μισθοί και ημερομίσθια 3.957.265  4.801.236 

   Κρατικά σχέδια σύνταξης και άλλα κοινωνικά και ιατρικά σχέδια 707.278  783.606 

   Εισφορές ταμείου προνοίας για τους υπαλλήλους στην Κύπρο 36.703  12.595 
    
 4.701.246  5.597.437 

  

Οι απολαβές των Συμβούλων και άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών δεν περιλαμβάνονται στις 

δαπάνες προσωπικού πιο πάνω και αναφέρονται στη σημείωση 15. 

 

 Ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από την Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 107 

(2013: 118). 

 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Χρηματοδοτικές δαπάνες:    

Χρεώσεις και τόκοι σε:    

   Τραπεζικά δάνεια, παρατραβήγματα και άλλες τραπεζικές 

διευκολύνσεις 

 

165.755 

  

161.232 

   Τραπεζικά δάνεια για αγορά κτιρίου 114.936  134.338 

Συναλλαγματικές διαφορές 259  64.951 
    
 280.950  360.521 

Χρηματοδοτικά έσοδα:    

Έσοδα από τόκους από:    

   Δάνεια εισπρακτέα από τρίτα μέρη -  41.264 

   Συναλλαγματικές διαφορές 161.466  42.625 

   Τραπεζικούς λογαριασμούς 78  366 
    

 161.544  84.255 
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4. Φορολογία 
 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων    

Τρέχουσα φορολογία    

Παρακράτηση φόρου για μερίσματα που λαμβάνει η Εταιρεία 257.299  - 

Ειδική εισφορά άμυνας  7.576  20.819 
    
Δαπάνη φορολογίας 264.875  20.819 

 

H Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και φορολογείται με συντελεστή 12,50% (2013: 

12,50%). Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα εισοδήματα από τόκους και τα λογιζόμενα 

εισοδήματα από τόκους μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30% (2013: 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% για το 

έτος 2014 και μετέπειτα (2013: 20%). 

 

5. Προτεινόμενα μερίσματα και μερίσματα που πληρώθηκαν  

 

Στις 29 Απριλίου 2015, οι Σύμβουλοι δεν πρότειναν την καταβολή μερίσματος για το έτος 2014. Δεν 

έχει καταβληθεί μέρισμα για το έτος 2013. Η Εταιρεία δεν κατέβαλε ενδιάμεσα μερίσματα για το 

2014 και το 2013. 

 

6. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

    

Ακίνητη 

ιδιοκτησία 

   

Έπιπλα και 

εξοπλισμός 

  

 

Οχήματα 

  

 

Σύνολο 

  US$  US$  US$  US$ 

Κόστος         

Την 1 Ιανουαρίου 2013  7.694.101  1.078.874                    153.427  8.926.402 

Προσθήκες  -  39.817  -  39.817 

Πωλήσεις  -  -  -  - 
         

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013  7.694.101  1.118.691                    153.427  8.966.219 

Προσθήκες  -  61.674  -  61.674 

Πωλήσεις  -  -  -  - 
         

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014  7.694.101  1.180.365                  153.427  9.027.893 

         

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        

Την 1 Ιανουαρίου 2013  1.624.851        1.000.780  122.841  2.748.472 

Επιβάρυνση για το έτος  241.653  39.843  30.585  312.081 

Πωλήσεις  -  -  -  - 
         

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013  1.866.504        1.040.623  153.426  3.060.553 

Επιβάρυνση για το έτος  241.653  36.922  1  278.576 

Πωλήσεις  -  -  -  - 
         

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014  2.108.157        1.077.545  153.427  3.339.129 

         

Καθαρή λογιστική αξία         

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014  5.585.944  102.820  0  5.688.764 

         

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013  5.827.597  78.068  1  5.905.666 
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6. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 

Τα έπιπλα και εξοπλισμός περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, άλλο εξοπλισμό, έπιπλα και 

άλλο γραφειακό εξοπλισμό. 

 

Στην ακίνητη ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται το κτίριο (‘Vision Tower’ στη Λευκωσία, Κύπρο) με 

λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 που ανέρχεται σε US$5.585.944 (2013: US$5.827.597). Η 

ακίνητη ιδιοκτησία χρηματοδοτήθηκε μέσω τραπεζικών δανείων και δεσμεύτηκε ως εγγύηση για 

αυτά τα δάνεια (Σημ. 12). Πέντε από τους έξι ορόφους του ακινήτου εκμισθώνονται με λειτουργικές 

μισθώσεις που κυμαίνονται από 2 έως 5 χρόνια. Τα εισοδήματα από τα μισθώματα κατά τη διάρκεια 

του έτους ανήλθαν σε US$154.813 (2013: US$167.430) και συμπεριλαμβάνονται στα άλλα έσοδα. 

(Σημ. 3).  

 

Στην ακίνητη ιδιοκτησία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 συμπεριλαμβάνεται γη 

με λογιστική αξία που ανέρχεται σε US$1.652.744. 

 

Δεν υπάρχει άλλος περιορισμός στους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού και κανένα άλλο στοιχείο δεν είναι δεσμευμένο ως εγγύηση για κάποια υποχρέωση. 

 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Λογισμικά προγράμματα 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Κόστος    

Την 1 Ιανουαρίου 1.028.947  1.028.947 

Προσθήκες -  - 
    
Στις 31 Δεκεμβρίου 1.028.947  1.028.947 

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

Την 1 Ιανουαρίου 1.028.947  1.028.947 

Επιβάρυνση για το έτος -  - 
    
Στις 31 Δεκεμβρίου 1.028.947  1.028.947 
    
Καθαρή λογιστική αξία    

Στις 31 Δεκεμβρίου -  - 

 

 Η Εταιρεία έχει υπό την ιδιοκτησία της τα εμπορικά σήματα και τις φόρμουλες κατασκευής της 

πλειονότητας των προϊόντων που πωλούνται από το Συγκρότημα. Επίσης η Εταιρεία έχει υπό την 

ιδιοκτησία της τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

προμηθειών πληρωτέων προς τους διανομείς. Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αυτά τα άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού στην κατάσταση οικονομικής θέσης εφόσον τα έξοδα που δαπανήθηκαν 

πάνω σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται ουσιώδης και δεν μπορούσαν να επιμετρηθούν και να 

αποδοθούν αξιόπιστα. 
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στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  
 

  2014 2013 

 

 

Όνομα 

 

Χώρα  

εγγραφής 

 

 

Κόστος 

Πρόβλεψη 

για 

απομείωση 

 

Λογιστική 

 αξία 

 

 

Κόστος 

Πρόβλεψη 

για 

απομείωση 

 

Λογιστική 

 αξία 

  US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
        
Sambrook Holdings Limited Βρετανικοί 

Παρθένοι 

Νήσοι 

 

 

100 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

- 

 

 

100 

Vision Holdings Limited  Κύπρος 1.897 - 1.897 1.897 - 1.897 

Vision Polska Sp. Zo.o. Πολωνία 10.733 - 10.733 10.733 - 10.733 

Nutriprodex Limited Αγγλία και 

Ουαλία 

 

1.794 

 

(1.793) 

 

1 

 

1.794 

 

(1.793) 

 

1 

Todini Limited  Ιρλανδία 5.064.967 (5.064.966) 1 5.064.967 - 5.064.967 

Total Eclipse International 

Limited 

Αγγλία και 

Ουαλία 

 

91.220 

 

(91.220) 

 

- 

 

91.220 

 

(91.220) 

 

- 

Vision Ukraine LLC Ουκρανία 360.000 (359.999) 1 360.000 (200.000) 160.000 

Vision Serbo d.o.o. Σερβία 600 (599) 1 600 (599) 1 

ArmeniaVision LLC Αρμενία 108 (107) 1 108 (107) 1 

Vision Vietnam Co Limited Βιετνάμ 62.500 (62.500) - 62.500 (62.500) - 

Vision Asia LLP Καζακστάν  180.000 - 180.000 180.000 - 180.000 

VIP Asia LLP Καζακστάν  15.000 - 15.000 15.000 - 15.000 

Vision Group Rus LLC Ρωσία 106.288 - 106.288 106.288 - 106.288 

OPT-RTK LLC Ρωσία 165.957 - 165.957 104.872 - 104.872 

Vision E-Shop G.m.b.H. Αυστρία 294.894 - 294.894 294.894 - 294.894 

Vision (Thailand) Co. Limited Ταϊλάνδη 13.465 - 13.465 13.465 - 13.465 

Vision Management (Cyprus) 

Limited 

 

Κύπρος 

 

2.306 

 

(2.305) 

 

1 

 

2.306 

 

(2.305) 

 

1 

Vision Azerbaijan LLC Αζερμπαϊτζάν 1.000 (999) 1 1.000 (999) 1 

Vision Vietnam Trading Co. 

Limited 

 

Βιετνάμ 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

Demareti Limited Αγγλία και 

Ουαλία 

 

738 

 

- 

 

738 

 

738 

 

- 

 

738 

Vision (India) People Group 

Private Limited 

 

Ινδία 

 

1.866 

 

- 

 

1.866 

 

1.866 

 

- 

 

1.866 

 

 
Υπό εκκαθάριση κατά τις 31 

Δεκεμβρίου 2014 : 

      

Vision Kyiv LLC Ουκρανία 400.000 (400.000) - 400.000 (400.000) - 

TK Baku LLC Αζερμπαϊτζάν 54.066 (54.066) - 54.066 - 54.066 

Vision-Latomas Commercial 

Limited  

 

Ουγγαρία 

 

1.379.367 

 

(1.379.367) 

 

- 

 

1.244.546 

 

(1.244.545) 

 

1 

Vision Egypt for Distribution 

LLC 

 

Αίγυπτος 

 

117 

 

(117) 

 

- 

 

117 

 

(117) 

 

- 

Vision Euronord Private 

Limited Company 

 

Λιθουανία 

 

400.000 

 

(400.000) 

 

- 

 

400.000 

 

(400.000) 

 

- 

Vision Eurotrade Private 

Limited Company 

 

Λετονία 

 

750.000 

 

(750.000) 

 

- 

 

750.000 

 

(631.937) 

 

118.063 

 

 

       

Διαλύθηκε κατά τη διάρκεια 

του 2014: 

  

Vision International People 

Group S.A. 

 

Ελβετία 

 

- 

 

- 

 

- 

 

149.940 

 

(149.940) 

 

- 

  9.358.984 (8.568.038) 790.946 9.313.018 (3.186.062) 6.126.956 
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στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια) 
 

Η κίνηση των λογαριασμών του κόστους και της πρόβλεψης για απομείωση κατά τη διάρκεια του 

έτους ήταν ως εξής: 

 

  

Κόστος 

 Πρόβλεψη για 

απομείωση 

 Λογιστική 

αξία 

 US$  US$  US$ 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 9.838.650  (3.777.049)  6.061.601 
      
Προσθήκες 362.542  -  362.542 

Επιβάρυνση για το έτος -  (297.187)  (297.187) 

Διαγραφές κατά τη διάρκεια του έτους (888.174)  888.174  - 
      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 9.313.018  (3.186.062)  6.126.956 
      
Προσθήκες 195.906  -  195.906 

Επιβάρυνση για το έτος -  (5.531.916)  (5.531.916) 

Διαγραφές κατά τη διάρκεια του έτους (149.940)  149.940  - 
      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 9.358.984  (8.568.038)  790.946 

 
 

Η Εταιρεία είναι ο κάτοχος του 100% του μετοχικού κεφαλαίου στις πιο πάνω θυγατρικές με 

εξαίρεση την Vision (Thailand) Co. Limited, στην οποία έχει έλεγχο του 90,57% των δικαιωμάτων 

ψήφου και την Vision Egypt for Distribution LLC, στην οποία είναι κάτοχος του 99% του μετοχικού 

της κεφαλαίου, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης από το 2013. 

 

Η Sambrook Holdings Limited είναι ο Γενικός Εταίρος με απεριόριστη ευθύνη και 99% μερίδιο στα 

κέρδη της Nutri Export Limited Partnership.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για 

εκκαθάριση των θυγατρικών, Vision Azerbaijan LLC (Αζερμπαϊτζάν) και Todini Limited (Ιρλανδία) 

(Σημ. 17). 
 

Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος στην Ελβετία, Vision 

International People Group S.A. και Vision Commerce S.A., οι οποίες ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια 

του 2012, ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014. Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος 

στην Αίγυπτο, Vision Egypt for Distribution LLC και Vision MISR for Trading LLC οι οποίες 

τέθηκαν υπό εκκαθάριση κατά τη διάρκεια του 2013, εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία 

εκκαθάρισης. Η θυγατρική εταιρεία Vision Kyiv LLC (Ουκρανία), για την οποία η διαδικασία 

εκκαθάρισης άρχισε τα προηγούμενα έτη, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2014, το Συγκρότημα ξεκίνησε τις διαδικασίες εκκαθάρισης των θυγατρικών 

εταιρειών TK Baku LLC (Αζερμπαϊτζάν), Vision Latomas Commercial Limited (Ουγγαρία), Vision 

Eurotrade Private Limited Company (Λετονία) και Vision Euronord Private Limited Company 

(Λιθουανία).   

 

Η θυγατρική εταιρεία Vision E-Shop G.m.b.H. έχει εγγράψει δύο υποκαταστήματα στον Καναδά και 

στη Γερμανία τα οποία δεν διεξήγαγαν καμία δραστηριότητα μέχρι σήμερα. 
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8. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια) 
 

Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (συνέχεια) 
 

Η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία συνεχίστηκε κατά τη 

διάρκεια του έτους, με στόχο την αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου διανομέων εντός 

της χώρας, τη μείωση των πάγιων εξόδων και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της 

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Η θυγατρική εταιρεία Vision 

Group RUS LLC έχει εγγράψει νέο υποκατάστημα στο Nizhny Novgorod. Κατά τη διάρκεια του 

έτους το Συγκρότημα συνέχισε την παροχή δικαιωμάτων πώλησης προϊόντων και χρήσης εμπορικών 

σημάτων σε δικαιοχρήστες.  

 

Οι θυγατρικές Vision (Thailand) Co. Ltd και Vision (India) People Group Private Limited δεν 

διεξήγαγαν καμία εμπορική δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια του 2014, η θυγατρική 

εταιρεία του Συγκροτήματος, Vision Vietnam Trading Co. Limited, έχει εγγράψει υποκατάστημα 

στην Καμπότζη. Οι εργασίες του υποκαταστήματος υπολογίζονται να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια 

του δεύτερου εξαμήνου του 2015. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Συγκροτήματος να επεκταθεί 

στην Ασία, το Συγκρότημα προτίθεται να δημιουργήσει νέες θυγατρικές στην Καμπότζη και στο 

Λάος. 

 

Ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2014 
 

Δεν υπήρξαν ιδρύσεις καινούργιων θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2013 
 

Τον Αύγουστο του 2013, το Συγκρότημα εγκαθίδρυσε μια θυγατρική Εταιρεία στην Ταϊλάνδη, με 

την επωνυμία Vision (Thailand) Co. Limited. Η Vision (Thailand) Co. Limited έχει μετοχικό 

κεφάλαιο ύψους Μπατ Ταϊλάνδης 875.000 (US$27.479). Η Vision International People Group 

Public Limited κατέχει το 49% του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω του οποίου ελέγχει το 90,57% 

των δικαιωμάτων ψήφου. Η θυγατρική εταιρεία παρέμεινε αδρανής κατά τη διάρκεια του 2013. 

 

Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Δεν υπήρξαν εξαγορές θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014. 

 

Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 

Το Φεβρουάριο του 2013, το Συγκρότημα απέκτησε τον έλεγχο μιας θυγατρικής εταιρείας στο 

Αζερμπαϊτζάν, με την επωνυμία TK Baku LLC. Η TK-Baku LLC έχει μετοχικό κεφάλαιο αξίας Νέο 

Μανάτ 20 (US$25) και κατέχεται 100% από την Vision International People Group Public Limited.  

 

Πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

Δεν υπήρξαν πωλήσεις θυγατρικών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 

Η θυγατρική εταιρεία Vision Societe S.A. (Ελβετία) πωλήθηκε στη συγγενική εταιρεία Reglan 

Commerce Corp., για CHF 1 (Σημ. 19). Η ζημιά από την πώληση της θυγατρικής ύψους 

US$111.272 έχει αναγνωριστεί στα άλλα λειτουργικά έξοδα. 
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9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
 

 2014  2013 

 US$  US$ 
    
Λοιπές απαιτήσεις 41  1.356 

Άλλα δάνεια εισπρακτέα -  327.145 

Προπληρωμές  20.180  62.695 
    
 20.221  391.196 

  

 Όλα τα πιο πάνω ποσά αναμένεται να ανακτηθούν / χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους. 

 

10. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
  

 Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και τα αντίστοιχα μετρητών 

αποτελούνται από τα πιο κάτω ποσά: 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

    

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 27.837  33.916 

Μείον τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 12) (2.297.714)  (2.296.679) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (2.269.877)  (2.262.763) 

  

Μετρητά στην τράπεζα 

 Τα τραπεζικά υπόλοιπα αντιπροσωπεύουν κυρίως τρεχούμενους λογαριασμούς που φέρουν 

μηδενικό ή πολύ μικρό επιτόκιο. 

 

11. Εκδοθέν κεφάλαιο – Συνήθεις μετοχές 

 

 

   2014     2013 

 Αριθμός 

Μετοχών 

 US$  Αριθμός 

Μετοχών 

 US$ 

Εγκεκριμένο  

Μετοχές των US$0,10 η καθεμιά  

 

300.000.000 

  

30.000.000 

  

300.000.000 

  

30.000.000 

        

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο 75.000.000  7.500.000  75.000.000  7.500.000 

 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των ετών που έληξαν στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013. 
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12. Έντοκα δάνεια και άλλοι δανεισμοί 
 

 Συντελεστής 

επιτοκίου 

(ετησίως) 

 

  

Λήξη 

 

2014 

 

2013 

   US$  US$ 

Μη-τρέχοντα      

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη 

για τα κεντρικά γραφεία  

US$ LIBOR 

+  5,60%, 

Euribor + 5,50% 

 

  

 2016-2021 

 

 

1.447.472 

  

 

1.799.454 
      
      
   1.447.472  1.799.454 

 

 Συντελεστής 

επιτοκίου 

(ετησίως) 

 

  

Λήξη 

 

2014 

 

2013 

   US$  US$ 

Τρέχοντα      

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη 

για τα κεντρικά γραφεία  

US$ LIBOR 

+ 5,60%, 

Euribor + 5,50% 

 

  

 2015 

 

 

325.823 

  

 

332.369 
      
Τραπεζικά παρατραβήγματα 

(Σημ. 10) 

US$ LIBOR 

+ 5,50% 

  

 2015 

 

2.297.714 

  

2.296.679 
      
Δάνεια από θυγατρικές 

εταιρείες (Σημ. 15) 

 

8,50% 

 

 2015 

 

498.959 

  

- 
      
      
   3.122.496  2.629.048 

  

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη για τα κεντρικά γραφείa 
  

Τον Ιούνιο του 2005, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την αγορά νέου κτιρίου για την 

εγκατάσταση των νέων κεντρικών γραφείων του Συγκροτήματος στην Κύπρο (λογιστική αξία: 

US$5.585.944 στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και US$5.827.597 στις 31 Δεκεμβρίου 2013). 

 

Από τον Ιούλιο 2005 έως τον Ιούλιο 2007, η Εταιρεία σύναψε συμφωνίες με την Τράπεζα Κύπρου 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Λαϊκή Τράπεζα) για τη χρηματοδότηση της αγοράς του ακινήτου και 

την πληρωμή των τελών μεταβίβασης. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελείται από τέσσερα τραπεζικά 

δάνεια προκαθορισμένης διάρκειας σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής US$. Μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2007 όλα τα ποσά αναλήφθηκαν και ένα από τα δάνεια αποπληρώθηκε πλήρως κατά τη 

διάρκεια του 2008.  

 

Τα υπόλοιπα τρία δάνεια (τα οποία αναφέρονται πιο πάνω) είναι αποπληρωτέα σε μηνιαίες δόσεις 

για περίοδο 15 ετών και κατά τη διάρκεια του έτους έφεραν επιτόκιο ίσο με US$ LIBOR 1 μηνός 

συν 5,60% ετησίως (2013: US$ LIBOR 1 μηνός συν 5,60% ετησίως).   

 

Τον Απρίλιο του 2008 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για δάνειο προκαθορισμένης διάρκειας με 

την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Λαϊκή Τράπεζα) για το ποσό των €380.000 

(US$461.939) με σκοπό τη χρηματοδότηση επιπλέον εργασιών στα κεντρικά γραφεία. Μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2014, το ποσό των €375.055 (US$455.927) αναλήφθηκε. Το δάνειο φέρει επιτόκιο ίσο 

με Euribor 1 μηνός συν 5,50% ετησίως (2013: Euribor 1 μηνός συν 5,50% ετησίως) και είναι 

αποπληρωτέο σε 120 μηνιαίες δόσεις. 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο συνολικός τόκος που χρεώθηκε για όλα τα δάνεια που αφορούν το 

κτίριο ανήλθε σε US$114.936 (2013: US$134.338) (Σημ. 3). 
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16. Έντοκα δάνεια και άλλοι δανεισμοί (συνέχεια) 
 

Τραπεζικό δάνειο με υποθήκη για τα κεντρικά γραφείa (συνέχεια) 
  

Τα δάνεια είναι εγγυημένα με πρώτη και δεύτερη υποθήκη πάνω στο ακίνητο για US$5.558.112 και 

US$2.130.000 αντίστοιχα, την εκχώρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός και σεισμού επί του 

ακινήτου ύψους €5.142.890 και με κυμαινόμενη επιβάρυνση ύψους €341.721 επί των περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρείας. 

 

Τραπεζικά παρατραβήγματα και άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις 
 

Το Μάρτιο του 2007, η Εταιρεία σύναψε συμβάσεις διευκόλυνσης με εξασφαλίσεις με την Τράπεζα 

Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Λαϊκή Τράπεζα). Στη χρηματοδότηση αυτή υπάρχει και μια 

διευκόλυνση παρατραβήγματος για ποσό μέχρι και US$2.300.000 και ένα δάνειο προκαθορισμένου 

χρόνου ύψους US$500.000. Και οι δύο διευκολύνσεις φέρουν επιτόκιο ίσο με US$ LIBOR συν 

5,50% ετησίως (2013: US$ LIBOR συν 5,50% ετησίως). Το δάνειο προκαθορισμένης διάρκειας 

ήταν αποπληρωτέο με μηνιαίες δόσεις για περίοδο πέντε ετών και έχει αποπληρωθεί πλήρως τον 

Απρίλιο του 2012. Η διευκόλυνση παρατραβήγματος είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και είναι 

ανανεώσιμη σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο συνολικός τόκος που χρεώθηκε στη 

διευκόλυνση παρατραβήγματος ανήλθε σε US$130.679 (2013: US$131.409). 

 

Δάνεια από θυγατρικές εταιρείες 
 

Κατά τη διάρκεια του 2014, η Εταιρεία σύναψε τέσσερις συμφωνίες δανείου με τη θυγατρική της 

εταιρεία Vision Group Rus LLC για το ποσό των RUB27.600.000 (US$490.594). Όλα τα δάνεια 

φέρουν τόκο ύψους 8,50% ετησίως και είναι αποπληρωτέα τον Οκτώβριο του 2015. Οι συνολικοί 

τόκοι που χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, ανήλθαν σε US$8.365 και δεν είχαν αποπληρωθεί 

μέχρι το τέλος του έτους. 

 

13. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
    

 2014  2013 

 US$  US$ 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις    

Ποσό πληρωτέο για την εξαγορά του “Συγκροτήματος Vision 

Ουκρανίας” 

7.000  7.000 

Αμυντική εισφορά πληρωτέα 4.093  17.054 

Άλλες οφειλές και υποχρεώσεις 466.654  358.109 
    
 477.747  382.163 

     

Όλα τα πιο πάνω ποσά αναμένεται να εξοφληθούν εντός ενός έτους. 

 

Το αντίτιμο για την εξαγορά του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου του “Συγκροτήματος 

Vision Ουκρανίας”, το 2005, ανήλθε σε US$2.000.000. Το οφειλόμενο ποσό στις 31 Δεκεμβρίου 

2014 ήταν US$7.000 (2012: US$7.000). 

    

 2014  2013 

 US$  US$ 

Μη-τρέχουσες υποχρεώσεις    

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2006 1.397.642  1.397.781 

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2005 569.971  570.067 

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2004 214.788  214.790 

Απλήρωτα μερίσματα του έτους 2003 16.885  16.885 

 
2.199.286 

 
2.199.523 
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14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 
 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Η Εταιρεία ως μισθωτής 
 

Δεν υπήρχαν μελλοντικά ελάχιστα ενοίκια πληρωτέα από μη ακυρωτέες λειτουργικές μισθώσεις 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις. 
 

Επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρωσία 
 

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται κυρίως στις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ – “CIS”) και της Βαλτικής, σημαντικό μέρος των οποίων είναι στη 

Ρωσία. Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές 

αγορές της Ρωσίας, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά μιας αναδυόμενης αγοράς. Η Ρωσία 

συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη των νομοθετικών, φορολογικών και ρυθμιστικών 

πλαισίων, οι οποίες όμως υπόκεινται σε διαφορετικές ερμηνείες και συχνές αλλαγές και συμβάλλουν 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της 

χώρας. Η πρόσφατη αναταραχή στην Ουκρανία έχει αυξήσει τους κινδύνους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στη Ρωσία. Οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιαπωνία, 

τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες, καθώς και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη 

Ρωσική κυβέρνηση ως αντίποινα, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας, 

συμπεριλαμβανομένων αστάθειας στις αγορές τίτλων, την υποτίμηση του Ρωσικού Ρουβλιού, τη 

μείωση τόσο στις τοπικές όσο και στις ξένες εισροές άμεσων επενδύσεων και στο σημαντικό 

περιορισμό της διαθεσιμότητας πίστωσης. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πρόσφατων 

κυρώσεων, καθώς και η απειλή επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στο μέλλον, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν. 

 

Ενώ η Διοίκηση θεωρεί ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη της βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων του Συγκροτήματος, υπό τις παρούσες συνθήκες, τυχόν περαιτέρω απρόβλεπτη 

επιδείνωση, στα θέματα που περιγράφονται πιο πάνω, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα 

αποτελέσματα και την οικονομική θέση του Συγκροτήματος κατά τρόπο που δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί επί του παρόντος. 

 

Επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο 
 

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στην Κύπρο διεξάγονται κυρίως από τη Μητρική Εταιρεία. 

H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε 

συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις 

διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 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 μεγαλύτερων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά 

το 2014 η Κυπριακή οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν. 

 

Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του 

οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013 και 2014, το Eurogroup 

ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την 

Κύπρο. 
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14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (συνέχεια)  
 

Επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο (συνέχεια) 
 

Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις προβλέψεις 

των ταμειακών ροών της Διεύθυνσης του Συγκροτήματος και την εκτίμησή τους για την απομείωση 

των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει αξιολογήσει την κατάσταση και έχει αποφασίσει ότι δεν είναι 

απαραίτητο να αναγνωρίσει προβλέψεις ή απομειώσεις στα χρηματοοικονομικά και μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία. 

 

Νομικές και άλλες απαιτήσεις 
 

Επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον 
 

Το Συγκρότημα λειτουργεί και αναπτύσσεται σε διάφορες χώρες. Κατά τη συνήθη λειτουργία του, 

το Συγκρότημα ενδέχεται να εκτεθεί σε διάφορες νομικές, φορολογικές και άλλες νομοθετικές 

διαδικασίες, και να υπόκειται σε επιδικίες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών επιδικιών και 

απαιτήσεων, κάποιες από τις οποίες σχετίζονται με τις οικονομικά και νομοθετικά αναπτυσσόμενες 

και αναδυόμενες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα.  

 

Επιπρόσθετα, με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άμεσης πώλησης, το Συγκρότημα, σε όλες τις 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, υπόκειται ή θα υπόκειται και θα επηρεάζεται από διάφορους 

νόμους, κανονισμούς, διοικητικές αποφάσεις, αποφάσεις δικαστηρίων και άλλους περιορισμούς 

(όπως εφαρμόζονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο) συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

κανονισμών αναφορικά με: 

 

(i) τη διατύπωση και καταχώρηση φόρμουλων, την παραγωγή, τη συσκευασία, τη σήμανση, τη 

διανομή, την εισαγωγή, την πώληση και την αποθήκευση των προϊόντων του Συγκροτήματος, 
 

(ii) απαιτήσεις για προϊόντα και διαφήμιση (συμπεριλαμβανομένων άμεσων απαιτήσεων και 

διαφημίσεων από το Συγκρότημα, όπως επίσης και απαιτήσεων και διαφημίσεων από τους 

διανομείς, για τα οποία το Συγκρότημα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο),  
 

(iii) το δίκτυο προώθησης πωλήσεων της Εταιρείας,  
 

(iv) την ενδοεταιρική τιμολόγηση, τη διανομή προϊόντων, και παρόμοιων κανονισμών που 

επηρεάζουν το ύψος του ξένου φορολογητέου εισοδήματος, το Φ.Π.Α. και τελωνιακούς 

δασμούς, και  
 

(v) τη φορολογία των διανομέων, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιβάλει υποχρέωση 

στο Συγκρότημα να εισπράξει τους φόρους και να διατηρεί κατάλληλα αρχεία. 

 

Το Συγκρότημα δε διατηρεί ασφάλιση για ευθύνη προϊόντων/προστασία καταναλωτών σε όλες τις 

περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Ενδεχόμενη απαίτηση ή δυσφήμιση που σχετίζεται με ευθύνες για 

τα προϊόντα θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση πάνω στις δραστηριότητες, την οικονομική 

κατάσταση και επίδοση του Συγκροτήματος. 

 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους δικηγόρους που 

εκπροσωπούν την Εταιρεία, η Εταιρεία ήταν κατηγορούμενη σε δικαστική υπόθεση στο 

Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιφέρεια της Νότιας Καρολίνας. Οι 

δικηγόροι έχουν επιβεβαιώσει ότι τον Οκτώβριο του 2013, το δικαστήριο είχε απορρίψει την αγωγή 

κατά της Εταιρείας. Μετά την πιο πάνω δικαστική απόφαση, οι ενάγοντες άσκησαν έφεση το 

Σεπτέμβριο του 2014. Το Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έθεσε την υπόθεση για 

ενημέρωση μέσα στο 2015. Οι δικηγόροι έχουν επιβεβαιώσει ότι η Εταιρεία έχει επαρκή νομική 

βάση για προάσπιση της προς όφελος της απόφασης, χωρίς να προκύψει κάποια σημαντική 

υποχρέωση. 
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14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (συνέχεια)  
 

Νομικές και άλλες απαιτήσεις (συνέχεια) 
 

Επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον (συνέχεια) 
 

Έκτος από την πιο πάνω υπόθεση, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις, επιδικίες ή απαιτήσεις εναντίον της Εταιρείας, η έκβαση των οποίων θα είχε σημαντική 

επίδραση στην οικονομική θέση, επίδοση και ταμειακή ροή της Εταιρείας. 

 

Άλλες δεσμεύσεις 
 

Η Εταιρεία παραχώρησε εγγυήσεις σε σχέση με τη συμφωνία μεταφοράς και αποθήκευσης 

προϊόντων που έχει υπογραφεί μεταξύ της Nutri Export Limited Partnership και τρίτης εταιρείας. 

Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις της 

Nutri Export Limited Partnership έναντι της τρίτης εταιρείας, σε περίπτωση μη πληρωμής. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία δεν είχε άλλες δεσμεύσεις. 

 

15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών που παρουσιάζονται στη σημείωση 8.  

 

Η τελική μητρική εταιρεία της Εταιρείας είναι η Health Tech Corporation Limited, που είναι 

εγγεγραμμένη στο Νησί του Γκέρνσεϊ. Η Health Tech Corporation Limited, ανήκει κατά κυριότητα 

στον Εκτελεστικό Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Dmitry Buriak, ο οποίος θεωρείται η τελική 

ελέγχουσα οντότητα του Συγκροτήματος. 

  

Το 2014 και το 2013, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας θεωρήθηκαν ως τα βασικά 

διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήματος. 

 

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα συνολικά ποσά των συναλλαγών, που έχουν γίνει με 

συνδεδεμένα μέρη για το οικονομικό έτος και τα οφειλόμενα υπόλοιπα στο τέλος του έτους: 
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15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
 

  

 

Λοιπά  

λειτουργι-

κά έσοδα 

 Τόκοι που 

πληρώ-

θηκαν / 

(εισπρά-

χθηκαν) 

 Έξοδα που 

χρεώθηκαν 

από 

συνδεδε-

μένα μέρη 

  

 

Αγορά 

επενδύ-

σεων 

Συνδεδεμένα Μέρη US$  US$  US$  US$ 

        
        
Real Pro LLC 2014 

  2013 

- 

- 

 - 

- 

 30.396 

70.666 

 - 

- 
        
Total Eclipse International Limited 2014 

  2013 

355.420 

- 

 - 

(8.402) 

 - 

- 

 - 

- 
        
Vision Neva LLC 2014 

  2013 

12.198 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 
        
JSC “Svencioniu Vaistazoles” 2014 

  2013 

- 

- 

 - 

- 

 2.475 

14.627 

 - 

- 
        
UAB Forumo Rumai 2014 

  2013 

- 

- 

 - 

- 

 23.456 

22.083 

 - 

- 
        
TD Ekaterinburg LLC 2014 

  2013 

22.337 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 
        
Vision Group Rus LLC 2014 22.819  8.365  93.656  - 

 2013 -  -  162.648  - 
        
Nutri Export Limited Partnership 2014 72.000  -  -  - 

  2013 72.000  -  -  - 
        
TCV Khabarovsk LLC  2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.391  -  -  - 
        
TCV Irkutsk LLC  2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.989  -  -  - 
        
TCV Krasnodar LLC  2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.663  -  -  - 
        
TCV Centr LLC  2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.500  -  -  - 
        
CV Volgograd LLC 2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.609  -  -  - 
        
TC Kazan LLC 2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.300  -  -  - 
        
DV Vladivostok LLC 2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.609  -  -  - 
        
TD Sibir LLC 2014 20.000  -  -  - 

  2013 2.609  -  -  - 
        
Vision International People Group S.A.  2014 -  -  -  -  

  2013 -  -  -  294.894 
        
Vision Commerce S.A. 2014 -  -  -  - 

  2013 -  -  -  117 
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15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία εισέπραξε μερίσματα ύψους US$13.941.193 

(2013:US$10.730.944) και δικαιώματα και τέλη από τους δικαιοχρήστες ύψους US$217.354 

(2013:US$20.670).  

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, τα εισπρακτέα μερίσματα από τη θυγατρική εταιρεία OPT-RTK 

LLC ύψους US$1.601.462 (που εγκρίθηκαν σε προηγούμενα έτη) έχουν διαγραφεί.  

 

  Δάνεια 

εισπρακτέα/ 

(πληρωτέα) 

 Ποσά 

οφειλόμενα 

από 

 Ποσά 

οφειλόμενα 

προς 

Συνδεδεμένα Μέρη  US$  US$  US$ 

       
       
Nutri Export Limited Partnership 2014 -  5.460.855  - 

 2013 -  -  4.654.987 
       
Todini Limited 2014 -  -  3.953 

 2013 -  -  - 
       
Vision Holdings Limited 2014 -  -  4.390 

 2013 -  -  15.402 
       
Nutriprodex Limited  2014 -  -  43.149 

 2013 -  -  30.853 
       
Vision Vietnam Trading Co Limited  2014 -  -  1 

 2013 -  -  1 
       
Vision Vietnam Co Limited  2014 -  -  4.000 

 2013 -  -  4.000 
       
VIP Communication Limited 2014 -  476  - 

 2013 -  2.301.438  - 
       
Reglan Commerce Corp 2014 -  239.754  - 

 2013 -  -  - 
       
Vision Societe S.A.  2014 -  -  - 

 2013 -  270.273  - 
       
Vision International People Group S.A. 2014 -  -  - 

 2013 -  -  6.041 
       
Vision Group Rus LLC (Σημ. 12) 2014 498.959  4.240  71.690 

 2013 -  -  76.173 
       
Vision Euronord Private Limited 2014 -  -  4.854 

 2013 -  -  4.854 
       
UAB Forumo Rumai 2014 -  -  11.570 

 2013 -  -  2.267 
       
Vision Egypt for Distribution LLC 2014 -  -  1.594 

 2013 -  -  1.594 
       
Vision Neva LLC 2014 -  4.237  - 

 2013 -  -  - 
       
TD Ekaterinburg LLC 2014 -  4.237  - 

 2013 -  -  - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
  Δάνεια 

εισπρακτέα/ 

(πληρωτέα) 

 Ποσά 

οφειλόμενα 

από 

 Ποσά 

οφειλόμενα 

προς 

Συνδεδεμένα Μέρη  US$  US$  US$ 
       
Vision Management (Cyprus) Limited  2014 -  2.388  - 

      2013 -  912  - 
       
TCV Khabarovsk LLC  2014 -  4.237  - 

      2013 -  2.026  - 
       
TCV Irkutsk LLC 2014 -  4.237  - 

 2013 -  2.533  - 
       
TCV Krasnodar LLC 2014 -  4.237  - 

 2013 -  2.257  - 
       
TCV Centr LLC 2014 -  4.237  - 

 2013 -  2.119  - 
       
CV Volgograd LLC   2014 -  4.237  - 

 2013 -  2.211  - 
       
TC Kazan LLC  2014 -  4.237  - 

 2013 -  1.949  - 
       
DV Vladivostok LLC  2014 -  4.237  - 

 2013 -  2.211  - 
       
TD Sibir LLC 2014 -  4.237  - 

 2013 -  2.211  - 
       
       
Σύνολο 2014 498.959  5.750.083  145.201 

 2013 -  2.590.140  4.796.172 

 

Η σχέση των πιο πάνω συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία (εκτός από τις θυγατρικές) 

παρουσιάζεται πιο κάτω: 
       

 Συνδεδεμένα Μέρη Σχέση 
 

 Health Tech Corporation Limited Τελική μητρική εταιρεία 

  Atlas Corporate Services G.m.b.H. Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 JSC “Svencioniu Vaistazoles” Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 VIP Communication Limited Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 Real Pro LLC Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 UAB Forumo Rumai Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 Reglan Commerce Corp. Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

 UAB “Vision DEM4 Laboratory” Εταιρεία κάτω από κοινό έλεγχο 

TCV Khabarovsk LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Centr LLC Δικαιοχρήστης 

DV Vladivostok LLC Δικαιοχρήστης 

CV Volgograd LLC Δικαιοχρήστης 

TC Kazan LLC Δικαιοχρήστης 

TD Sibir LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Irkutsk LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Krasnodar LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Irkutsk LLC Δικαιοχρήστης 

TCV Krasnodar LLC Δικαιοχρήστης 

Vision Neva LLC Δικαιοχρήστης 

TD Ekaterinburg LLC Δικαιοχρήστης 

TDV Nizhny Novgorod LLC Δικαιοχρήστης 
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στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (συνέχεια) 
 

Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών γίνονται με όρους που συμφωνούνται μεταξύ των 

μερών, οι οποίοι στις πλείστες των περιπτώσεων αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ των μερών.  

 

Δαπάνες που χρεώθηκαν από συνδεδεμένα μέρη: 
 

Οι δαπάνες που χρεώνονται από τα συνδεδεμένα μέρη είναι συναφή με διάφορες υπηρεσίες που τα 

μέρη αυτά παρείχαν προς την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαχείρισης, διοίκησης, 

μεταφορών, μίσθωσης χώρων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ, και υπηρεσίες επικοινωνίας 

και υποστήριξης. 

 

Αμοιβή Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 

 

 2014  2013 

 US$  US$ 

Αμοιβή διευθυντικών στελεχών:    

Αμοιβή υπό την ιδιότητα των διευθυντών:    

   Dmitry Buriak 316.618  319.229 

   Roberto Piona 112.400  113.327 

   Γιαννάκης Χατζηχάννας 31.662  31.923 

   Peter Fehrn-Christensen     13.192                  11.084             
    
     473.872      475.563 

 

16. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και κεφαλαίου 
 

Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται από δάνεια και άλλα ποσά 

πληρωτέα και μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. Η Εταιρεία κατέχει επίσης άλλα 

χρηματοοικονομικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία 

προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες του. 

 

Οι σημαντικοί όροι των χρηματοοικονομικών μέσων αναφέρονται στις αντίστοιχες σημειώσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις. 
 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

είναι περίπου ίση με τη λογιστική τους αξία στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας είναι ο 

κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο πιστωτικός 

κίνδυνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί όλους αυτούς τους κινδύνους και εγκρίνει 

πολιτικές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω: 

 
Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Η έκθεση της Εταιρείας σε αυτού του είδους τον κίνδυνο απορρέει κυρίως από τα δάνεια της 

Εταιρείας. Τα σχετικά επιτόκια σε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στις σχετικές 

σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία παρακολουθεί την έκθεσή της στον κίνδυνο 

επιτοκίου πάνω σε συνεχόμενη βάση.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

16. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και κεφαλαίου (συνέχεια) 
 

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία, σε μια πιθανή λογική αλλαγή στα επιτόκια, με 

τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, στα κέρδη της Εταιρείας προ φορολογίας (μέσω της 

επίδρασης στο δανεισμό με κυμαινόμενα επιτόκια):  

 

 Αύξηση / μείωση σε 

βασικές μονάδες 

Επίδραση στα κέρδη 

προ φορολογίας 

  US$ 

2014   

Ευρώ +1,0 (1.683) 

US$ +1,0 (39.027) 
   
Ευρώ -1,0 1.683 

US$ -1,0 39.027 
   
2013   

Ευρώ +1,0 (2.423) 

US$ +1,0 (41.860) 
   
Ευρώ -1,0 2.423 

US$ -1,0 41.860 

 
 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η Εταιρεία και το Συγκρότημα χρειάζονται να διατηρούν επαρκή ταμειακά αποθέματα για να 

ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές τους υποχρεώσεις. Σημαντικός έλεγχος επί του θέματος ασκείται 

από το γενικό λογιστήριο του Συγκροτήματος. 

 

 Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ταμειακά αποθέματα έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες 

ρευστότητας της ανά πάσα στιγμή. 

 

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την εικόνα της χρονολογικής λήξης των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου με βάση τις συμβατικές ταμειακές καταβολές 

χωρίς προεξόφληση: 

 
 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 

Σε πρώτη 

ζήτηση 

US$ 

 

< 1 έτους 

US$ 

 

1 έως 5 έτη 

US$ 

 

> 5 έτη 

US$ 

 

Σύνολο  

US$ 
 
Έντοκα δάνεια 2.297.714 444.736 1.685.757 327.474 4.755.681 

Εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις - 627.797 2.199.286 - 2.827.083 

Σύνολο 2.297.714 1.072.533 3.885.043 327.474 7.582.764 

 

  

 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2013 

Σε πρώτη 

ζήτηση 

US$ 

 

< 1 έτους 

US$ 

 

1 έως 5 έτη 

US$ 

 

> 5 έτη 

US$ 

 

Σύνολο  

US$ 
 
Έντοκα δάνεια 2.296.679 459.321 1.784.579 714.879 5.255.458 

Εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις - 5.183.184 2.199.523 - 7.382.707 

Σύνολο 2.296.679 5.642.505 3.984.102 714.879 12.638.165 
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στις 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

16. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και κεφαλαίου (συνέχεια) 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τυχόν μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος, όπως εκφράζονται 

σε Δολάρια US$. 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος πηγάζει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα επειδή το ποσό 

εισπρακτέο ή πληρωτέο σε τοπικό νόμισμα μπορεί να διαφέρει λόγω μεταβολών στις τιμές 

συναλλάγματος. Ένα σημαντικό μέρος των εξόδων είναι σε Ρωσικά Ρούβλια. Ως αποτέλεσμα, μια 

αύξηση στην αξία του Ρώσικου Ρουβλιού έναντι άλλων νομισμάτων έχει αρνητική επίδραση στα 

καθαρά έσοδα. Παρομοίως, μια σχετική μείωση στην αξία του Ρώσικου Ρουβλιού έχει ευνοϊκό 

αποτέλεσμα στα καθαρά έσοδα. 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος πηγάζει επίσης από τη μετατροπή των υπολοίπων των νομισματικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναγράφονται σε ξένα νομίσματα. Η Εταιρεία 

παρακολουθεί την ολική έκθεση μέσα από εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης σε μια προσπάθεια 

αυτά τα στοιχεία να διατηρηθούν στο κατώτατο δυνατό επίπεδο. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τυχόν αδυναμία ή απροθυμία του συμβαλλόμενου μέρους μιας 

συναλλαγής να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, επιφέροντας χρηματοοικονομική ζημιά στην Εταιρεία.  

 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο καθώς η πλειονότητα των απαιτήσεων 

της είναι από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες. 

 
Διαχείριση Κεφαλαίου 

 
Η διαχείριση κεφαλαίου πραγματοποιείται από το Συγκρότημα. 

  

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Συγκροτήματος είναι να διασφαλίσει ότι διατηρεί 

ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και υγιή δείκτες κεφαλαίων για να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του 

και να μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων. 

  

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται την κεφαλαιακή του δομή και κάνει προσαρμογές σ’ αυτήν, εν όψει 

αλλαγών σε οικονομικές συνθήκες. Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή του δομή, 

το Συγκρότημα μπορεί να προσαρμόσει τις καταβολές μερισμάτων προς τους μετόχους, να προβεί 

νέο δανεισμό , να εξοφλήσει υπάρχον χρέος, η να εκδώσει επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο. 

  

Το Συγκρότημα παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή που είναι το 

παράγωγο της διαίρεσης των καθαρών έντοκων δανείων με τη συνολική καθαρή θέση συν τα έντοκα 

δάνεια. Ο συντελεστής αυτός ήταν 29% (2013: 22%). Το Συγκρότημα θεωρεί ότι υπό τις τρέχουσες 

συνθήκες ο παραπάνω συντελεστής αποτελεί αποδεκτή κατάσταση της διαχείρισης των κεφαλαίων.  

 

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
  

Μετά τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το 2015, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες 

για την εκκαθάριση των θυγατρικών, Vision Azerbaijan LLC (Αζερμπαϊτζάν) και Todini Limited 

(Ιρλανδία). 

 

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνίας αναφοράς, που να επηρεάσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της Vision International People Group Public Limited 
 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Vision International People 

Group Public Limited (η 'Εταιρεία') και των θυγατρικών της (μαζί με την Εταιρεία, το 'Συγκρότημα'), και 

τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας, οι οποίες αποτελούνται από την 

ενοποιημένη και ξεχωριστή κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2014, και τις 

ενοποιημένες και ξεχωριστές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, a καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  

 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων και 

ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων που να 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 τέτοιες εσωτερικές δικλίδες 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. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών 

οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας και όπως 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 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενου 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 καταλληλόλητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 

λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ξεχωριστές οικονομικές 

καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης 

του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης 

και των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία 

αυτή 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. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια) 
 

Προς τα Μέλη της Vision International People Group Public Limited 
 

 

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου 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. 

 Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας συμφωνούν με τα 

λογιστικά βιβλία. 

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις 

που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας 

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 Διοικητικού Συμβουλίου 

συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρουμε ότι 

έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες σχετικά με τις παραγράφους (α), (β), (γ), 

(στ) και (ζ) του Άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και 

μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη 

γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.  

 

 

…………………………………… 

 

Στέλιος Ιωάννου 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 

εκ μέρους και για λογαριασμό της 

 

CosmoCo Services Ltd  

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

 

 

Λευκωσία 

29 Απριλίου 2015 


