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KERV 

 
Ανακοίνωση Συνεδρίασης ΔΣ - Ετήσια Οικονομική έκθεση  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Kerverus Holding Plc, σε συνεδρία
που  έγινε  σήμερα  στις  29  Απριλίου  2013,  εξέτασε  και  ενέκρινε  του
Τελικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας και του Ομίλου (σε εταιρικό και
ενοποιημένο επίπεδο), για τη χρήση του 2012.
Α. Οικονομικά Αποτελέσματα
Το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία σε Ενοποιημένο επίπεδο, για το έτος
2012 ανήλθε στο ποσό των 66.589 €. Αποτέλεσμα το οποίο δικαιώνει πλήρως
τις προβλέψεις της εταιρείας και οφείλεται  στη σταδιακή ανάπτυξη των
εργασιών του Ομίλου.
Σε εταιρικό επίπεδο, το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στο ποσό
των 40.296, γεγονός το οποίο προέκυψε από την για πρώτη φορά εισροή
μερισμάτων από τη θυγατρική Kerverus IT (CΥ) Ltd., ποσού 107.344 ευρώ.
Β. Ετήσια Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Εταιρία, πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2013 στα γραφεία της Εταιρίας
στην οδό Ανεξαρτησίας και Αθηνών, στην πόλη της Λεμεσού.
Για την KERVERUS HOLDING PLC.
Χρήστος Καλιπτσίδης
CEO
 
Attachments: 
  1. Ενοποιημένος Ισολογισμός 2012 
  2. Ισολογισμός Kerverus IT Ltd 
  3. Ισολογισμός Kerverus Holding Plc  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  

Διοικητικό Συμβούλιο:  M.Flett Financial Consultants Ltd  

Μαρία Χριστοδούλου Διορίστηκε στις 26/04/2013  

Χρήστος Καλιπτσίδης  

Πολυτίμη Ροίδη Παραιτήθηκε στις 26/04/2013  

Γραμματέας Εταιρείας:  M.Flett Financial Consultants Ltd  

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  
L.Gnaftis & Co. Ltd  

Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  

Ανεξαρτησίας & Αθηνών  

Νόρα Κωρτ, 2ος Όροφος  

3040 Λεμεσός  

Κύπρος  

Εγγεγραμμένο γραφείο:   
Ανεξαρτησίας & Αθηνών, Νόρα Κωρτ, 2 ος Όροφος  

Λεμεσός  

3040  

Κύπρος  

Αριθμός εγγραφής:  ΗΕ220870  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC και των θυγατρικών της εταιρειών (του Συγκροτήματος) για το έτος που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2012.  

Κύρια δραστηριότητα  

Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι η δημιουργία, η προώθηση και η ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων 

μέσω διαδιχτύου.  

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι Η 

εξέλιξη του Συγκροτήματος μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση, όπως 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά.  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που λαμβάνει για διαχείρισή 

τους, αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

Αποτελέσματα και Μερίσματα  

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 7.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται 

την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.  

Μετοχικό κεφάλαιο  

Εγκεκριμένο κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου  2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.709.000 μετοχές του €1 η 

καθεμιά. Στις 05 Ιουνίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 μετοχές του €1 

η καθεμιά.  

Εκδοθέν κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου  2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά1.709.000 συνήθεις μετοχές του 

€1 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία. Στις 05 Ιουνίου 2012 το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 

100.000 μετοχές του €1 η καθεμιά.  

Υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 Η KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ),  δεν έχει 

υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και δεν εφαρμόζει τις αρχές του καθώς 

δεν είναι υποχρεωτικό από την ΝΕΑ αγορά του ΧΑΚ, όμως σκοπεύει να τον υιοθετίσει και να τον εφαρμόσει στο άμεσο 

μέλλον.  

Διοικητικό Συμβούλιο  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 

παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το αξίωμά 

τους.  

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 22 των 

οικονομικών καταστάσεων.  

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές   

Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, L.Gnaftis & Co. 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,  

M.Flett Financial Consultants Ltd Γραμματέας  

Limassol, 29 Απριλίου 2013   
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,  

M.Flett Financial Consultants Ltd  

Σύμβουλος  

Limassol, 29 Απριλίου 2013   
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή  

Προς τα Μέλη της KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC (η 'Εταιρεία') και των 

θυγατρικών της (μαζί με την Εταιρεία, 'το Συγκρότημα') στις σελίδες 7 μέχρι 22 οι οποίες αποτελούνται από την 

ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τις ενοποιημένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή 

και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Ευθύνη του ελεγκτή  

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 

οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που 

χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς 

και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για 

την ελεγκτική μας γνώμη.  
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)  

Προς τα Μέλη της KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

Γνώμη  

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής 

θέσης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών 

τους 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.  

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 

Λογαριασμών Νόμου του 2009, 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 οικονομικές καταστάσεις 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 οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο 

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

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει 

γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του 

άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και 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 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.  

Λάμπρος Γναύτης  

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  

εκ μέρους και για λογαριασμό της  



 

7 

L.Gnaftis & Co. Ltd  

Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  

Limassol, 29 Απριλίου 2013  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 

 

 

  2012  2011  

 Σημ.  €  €  

Εισοδήματα  5  150.460  - 

Άλλα έσοδα  6  122  - 

Έξοδα διανομής και πωλήσεων   (2.921)  - 

Έξοδα διοίκησης   (70.831)  - 

Άλλα έξοδα  7  (5.750)  - 

Κέρδος από εργασίες   70.507  - 

Έξοδα χρηματοδότησης  9  (481)  - 

Κέρδος πριν τη φορολογία   70.026  - 

Φορολογία  10  (3.437)  - 

Καθαρό κέρδος για το έτος  66.589  - 

Λοιπά συνολικά έσοδα  - - 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων.  
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Συνολικά έσοδα για το έτος    

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων.  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

31 Δεκεμβρίου 2012  

 

  2012  2011  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  

Σημ.  €  €  

Άυλα στοιχεία ενεργητικού  11  1.661.000  - 

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού     

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  12  155.355  - 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο   97.703  - 

66.589   

1.661.000   
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Σύνολο στοιχείων ενεργητικού    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    

Στις 29 Απριλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC ενέκρινε αυτές τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.  

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

M.Flett Financial Consultants Ltd  Μαρία Χριστοδούλου  

Σύμβουλος  Σύμβουλος  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Συσσωρευμένα 

Μετοχικό κέρδη/(ζημι  

κεφάλαιο ές) Σύνολο  

Σημ. € € €  

Συνολικά έσοδα για το έτος - - - 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ίδια κεφάλαια  

   

Μετοχικό κεφάλαιο  13  1.810.000  1.000  

Συσσωρευμένα κέρδη /(ζημιές)   65.589  (1.000)  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  14  35.051  - 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  15  3.418  - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 1 Ιανουαρίου     

2012  

Συνολικά έσοδα  

1.000  (1.000)  - 

Καθαρό κέρδος για το έτος  - 66.589  66.589  

Συναλλαγές με μετόχους      

Έκδοση μετοχών  13  1.809.000  - 1.809.000  

253.058   

1.914.058   

1.875.589   

38.469   

1.914.058   
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Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012    

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 

στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική 

εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 

15% και αυξήθηκε σε 17% για το μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011) θα είναι πληρωτέα πάνω 

σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μετόχοι (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.  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 
Ροή μετρητών για εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε  

Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες  

Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες   

 

Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Στο τέλος του έτους    

  2012  2011  

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Σημ.  €  €  

Κέρδος πριν τη φορολογία 

Αναπροσαρμογές για:  

 70.026  - 

Πιστωτικούς τόκους  6  (122)  - 

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο    

κινήσεως  69.904  - 

Αύξηση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  (155.355)  - 

Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  35.051  - 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     

Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού  11  (1.661.000)  - 

Είσπραξη τόκων   122  - 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Είσπραξη από έκδοση μετοχών  809.000  - 

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:  

97.703  - 

Στην αρχή του έτους  - 1.000  

1.810.000  65.589  1.875.589  

(1.660.878)   

1.809.000   

97.703  1.000  

(50.400)   
(19)   

(50.419)   



KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

 

12 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα συστάσεως  

Η Εταιρεία KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 29/01/2008 σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Ανεξαρτησίας & 

Αθηνών, Νόρα Κωρτ, 2 ος Όροφος, Λεμεσός,  3040, Κύπρος.  

Μεταβολή ονομασίας Εταιρείας  

Την 9η Απριλίου 2012 η Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από LOULISE TRADING LTD σε KERVERUS HOLDING IT ( CY ) 

PLC.  

Κύρια δραστηριότητα  

Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι η δημιουργία, η προώθηση και η ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων 

μέσω διαδιχτύου.  

2. Λογιστικές αρχές  

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.  

Βάση ετοιμασίας  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 

Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους.  

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του 

Συγκροτήματος. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του 

υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 

τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  

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

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές αρχές του 

Συγκροτήματος.  

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών 

των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.  



KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

 

13 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Βάση ενοποίησης  

The Group consolidated financial statements comprise the financial statements of the parent company KERVERUS 

HOLDING IT (CY) PLC and the financial statements of the following subsidiaries, KERVERUS IT (CY) LTD.  

Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές αρχές για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών 

του Συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως 

κατά την ενοποίηση.  

Συνενώσεις επιχειρήσεων  

Η απόκτηση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται σε εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας κατά την 

ημερομηνία απόκτησης των μεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού από το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους προηγούμενους ιδιοκτήτες και τα συμμετοχικά δικαιώματα που έχει 

εκδώσει το Συγκρότημα ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο της θυγατρικής. Τα σχετιζόμενα με την απόκτηση κόστη 

αναγνωρίζονται γενικά στα αποτελέσματα εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων το Συγκρότημα ανέλαβε 

τα κόστη και παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.  

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

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη 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 ΔΛΠ19  ‘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.  

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

ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της εύλογης 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 εύλογης 

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

προηγουμένως στον αποκτώμενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα 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 στην εύλογη αξία, είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη 

ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης 
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επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή. Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία, ή 

κατά περίπτωση, με βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)  

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 

στην εύλογη του αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και περιλαμβάνεται ως μέρος της αντιπαροχής που 

μεταβιβάστηκε στη συνένωση. Μεταβολές στην εύλογη 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 μεταβολών στην εύλογη 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 επιμετράται εκ νέου και ο 

μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 

στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση επιμετράται εκ νέου σύμφωνα με το  ΔΛΠ 39, ή με το ΔΛΠ 37 ‘Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία', όπως αρμόζει, και τυχόν κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα.  

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

που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης (δηλ. την 

ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αναλαμβάνει τον έλεγχο) και αναγνωρίζει τυχόν κέρδος ή ζημιά στα 

αποτελέσματα. Ποσά που προέκυψαν από συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο προγενέστερα της ημερομηνίας 

απόκτησης, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, ανακατατάσσονται στα αποτελέσματα εφόσον 

τέτοιος χειρισμός θα απαιτείτο εάν τα συμμετοχικά δικαιώματα είχαν διατεθεί απευθείας.  

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.  

Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010 λογιστικοποιήθηκαν 

σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3.  

Υπεραξία  

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν της εύλογης 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 στην 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.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Αναγνώριση εισοδημάτων  

Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετά την αφαίρεση του 

φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα του Συγκροτήματος 

αναγνωρίζονται ως εξής:  

 Παροχή υπηρεσιών  

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά 

στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση την πραγματική υπηρεσία που 

προσφέρθηκε ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.  

 Πιστωτικοί τόκοι  

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου.  

Έξοδα χρηματοδότησης  

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.  

Μετατροπή ξένου νομίσματος  

(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος αποτιμούνται 

χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί το 

Συγκρότημα ('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο 

είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος.  

(2) μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές 

συναλλάγματος  

που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής . Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την 

εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος 

του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

Φορολογία  

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι 

θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες 

που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.  

Χρηματοοικονομικά μέσα  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος, από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος 

εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Συναλλαγές και υπόλοιπα  

Συναλλαγές  σε  ξένο  νόμισμα  
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)  

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες  

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα 

μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το στοιχείο 

ενεργητικού έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 

στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το 

πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από 

μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα.  

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:  

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

• το Συγκρότημα διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, 

αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή  

• το Συγκρότημα έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά του επί των ταμειακών ροών του στοιχείου 

ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 

στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και 

τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.  

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά. Τέτοια ανταλλαγή ή 

τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα 

σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού  

Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση 

στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή 

μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης 

αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το 

ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας 

λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα μικρότερα 

επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό 

ποσό απεικονίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά 

ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του 

καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν 

συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

παρουσιάζονται συνολικά στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.  

Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο και 

κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει 

το Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:  

3.1 Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών 

στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 

τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την 

εύλογη αξία. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 

ανάλογα.  

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 

θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το 

Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε 

πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των 

εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία 

και το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε 

χρηματοοικονομικό οργανισμό.  

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν 

συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί 

ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η 

διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να 

διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.  

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του 

Συγκροτήματος. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία το Συγκρότημα μπορεί να 

υποχρεωθεί να πληρώσει.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)  

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)  

 

 

3.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω μεταβολών 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα 

αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του 

Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα 

νομίσματα κυρίως Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  

3.5 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 

οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας 

ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.  

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά 

σύμφωνα με τις περιστάσεις.  

Το Συγκρότημα κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί 

σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 

ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος 

παρουσιάζονται πιο κάτω:  

 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων 

ποσών από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς 

χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες 

ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το 

ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής 

και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

31 Δεκεμβρίου 2012  

Λογιστική 

αξία  

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές  

Εντός 

3 μηνών  

Μεταξύ  

3 και 12 

μηνών  

Μεταξύ 1-

5 ετών  

Πέραν 

των 5 

ετών  

Πληρωτέα σε συγγενικά  
€  €  €  €  €  €  

πρόσωπα  17.663  - - - - - 

31 Δεκεμβρίου 2011  

Λογιστική 

αξία  

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές  

Εντός 

3 μηνών  

Μεταξύ  

3 και 12 

μηνών  

Μεταξύ 1-

5 ετών  

Πέραν 

των 5 

ετών  

 €  €  €  €  €  €  

 - - - - - - 

17.663       
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)  

 Φορολογία  

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες 

συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση 

υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα 

αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την 

πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής 

φορολογίας.  

 Απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού  

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που 

αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η εύλογη τους αξία κατά την 

ημερομηνία της συναλλαγής . Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ζωή ελέγχονται για απομείωση 

τουλάχιστο μία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών 

ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των άυλων στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα 

προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται 

με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους στοιχείου 

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

ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.  

 Απομείωση εμπορικής εύνοιας  

Κατά την εξέταση της απομείωσης της εμπορικής εύνοιας απαιτείται εκτίμηση της αξίας χρήσεως των σχετικών 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών του Συγκροτήματος στις οποίες η εμπορική εύνοια έχει κατανεμηθεί. Ο 

υπολογισμός της αξίας χρήσεως βασίζεται πάνω σε υποθέσεις εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να προκύψουν από τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών και χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο υπολογίζεται η παρούσα αξία τους.  

5. Εισοδήματα  

2012  2011  

€  €  

Παροχή υπηρεσιών 150.460 - 

 

6. Άλλα έσοδα  

2012   2011  

€   €  

Πιστωτικοί τόκοι 122   - 

 

7. Άλλα έξοδα  

2012 2011  

€ €  

Ιδρυτικά έξοδα 5.750 - 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

150.460   

122   

5.750  
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

8. Έξοδα κατά είδος  

2012 2011  

€ €  

Μεταβολές στα αποθέματα των τελικών προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη 573 - 

Αμοιβή ελεγκτών 3.800 - 

Άλλα έξοδα 75.702 - 

Σύνολο εξόδων    

9. Έξοδα χρηματοδότησης  

 

10. Φορολογία  

Χρέωση έτους    

Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:  

2012 2011  

€ €  

Κέρδος πριν τη φορολογία 70.026 - 

 

Χρέωση φορολογίας    

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.  

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15 % 

(10% μέχρι 30 Αυγούστου 2011). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 

και 2013 και 17 % το 2014 και μετά (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 15% και αυξήθηκε σε 17% για το 

μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011).  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 2012  2011  

 €  €  

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα  30  - 

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  451  - 

 2012  2011  

 €  €  

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους  3.167  - 

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους  270  - 

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας  

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε  

7.003  - 

φορολογία  (3.836)  - 

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους  270  - 

80.075   

481   

3.437   

3.437   
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11. Άυλα στοιχεία ενεργητικού  

Υπεραξία  

€  

 

Η εμπορική εύνοια αντιπροσωπεύει την υπεραξία που πληρώθηκε για την εξαγορά της εταιρείας KERVERUS IT ( CY ) 

LTD και επιμετράται στο κόστος μειωμένο με οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.  

12. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  

 2012  2011  

 €  €  

Εμπορικά εισπρακτέα  139.700  - 

Προκαταβολές και προπληρωμές  3.000  - 

Άλλα εισπρακτέα 12.655 - 

 

Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.  

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 

που παρουσιάζονται πιο πάνω.  

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

13. Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου    

Εγκεκριμένο κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου  2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.709.000 μετοχές του €1 η 

καθεμιά. Στις 05 Ιουνίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 μετοχές του €1 

η καθεμιά.  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Καθαρή λογιστική αξία  

1.661.000  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012  1.661.000  

Κόστος   

Προσθήκες  1.661.000  

 2012  2012  2011  2011  

Εγκεκριμένο  

Αριθμός 

μετοχών  €  
Αριθμός 

μετοχών  €  

Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά  1.810.000  1.810.000  1.000  1.000  

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 

ολοκλήρου  

    

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  1.000  1.000  1.000  1.000  

Έκδοση μετοχών  1.809.000  1.809.000  - - 

155.355  

1.810.000  1.810.000  1.000  1.000  
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Εκδοθέν κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου  2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά1.709.000 συνήθεις μετοχές του 

€1 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία. Στις 05 Ιουνίου 2012 το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 

100.000 μετοχές του €1 η καθεμιά.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

14. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  

2012 2011  

€ €  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 15.388 - 

Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ.16) 17.663 - 

Οφειλόμενα έξοδα 2.000 - 

 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 

που παρουσιάζονται πιο πάνω.  

15. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  

 

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:  

16.1 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ.14)  

2012   2011  

€   €  

Χρήστος Καλιπτσίδης 17.663   - 

 

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.  

17. Συμμετοχή συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας  

Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 27 Μαίου 2013 (30 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:  

31 Δεκεμβρίου 27 

Μαίου  

2012 2013  

% %  

Χρήστος Καλιπτσίδης 65 65  

 2012  2011  

 €  €  

Εταιρικός φόρος  3.167  - 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα  251  - 

35.051  

3.418   

17.663   
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18. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου  

Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 27 Μαίου 

2013 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως 

ακολούθως:  

31 Δεκεμβρίου 27 

Μαίου  

2012 2013  

% %  

Πολυτίμη Ροίδη 18 18 VIDAVO HEALTH TELEMATICS A.E. 6 6  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

19. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης  

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ του Συγκροτήματος και 

των οργάνων διοίκησής του.  

20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Το Συγκρότημα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

21. Δεσμεύσεις  

Το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

22. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 5 και 6   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Μικτό κέρδος  

Τόκοι από τράπεζες  

 
Κέρδος από εργασίες  

Έξοδα χρηματοδότησης 26  

Καθαρό κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία   

  2012  2011  

Εισοδήματα  

Σελίδα  €  €  

Παροχή υπηρεσιών   150.460  - 

Κόστος πωλήσεων  24  (573)  - 

Λειτουργικά έξοδα  

 150.009  - 

Έξοδα διοίκησης  25  (70.831)  - 

Έξοδα διανομής και πωλήσεων  25  (2.921)  - 

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης  

76.257  - 

Ιδρυτικά έξοδα  (5.750)  - 

149.887   
122   

70.507   
(481)   

70.026   
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

2012 2011  

€ €  

Κόστος πωλήσεων  

Αγορές 573 - 

  573  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 

2012   2011  

€   €  

Έξοδα διανομής και πωλήσεων  

Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 2.921   - 

  

 2012  2011  

Έξοδα διοίκησης  

€  €  

Φόροι και άδειες  700  - 

Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά  160  - 

Εφημερίδες και περιοδικά  249  - 

Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή  36  - 

Αμοιβή ελεγκτών  3.800  - 

Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  61.353  - 

Έξοδα ΧΑΚ  1.933  - 

Έξοδα ΄Εκθεσης  2.600  - 

70.831   

2.921   
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ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

  

 2012  2011  

Έξοδα χρηματοδότησης  

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  

€  €  

Δικαιώματα τραπεζών  

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα  

451  - 

Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά  30  - 

481  
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Πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας την 

29 Απριλίου 2013.  

Παρόντες:  

M.Flett Financial Consultants Ltd  Διευθυντής, κάτοχος 0 μετοχών  

Μαρία Χριστοδούλου  Διευθυντής, κάτοχος 0 μετοχών  

Χρήστος Καλιπτσίδης  Διευθυντής, κάτοχος 1.172.162 μετοχών  

Θέματα:  

(α) Εξέταση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

(β) Επανεκλογή Ανεξάρτητων Ελεγκτών.  

Πρόεδρος:  

O Κος Χρήστος Καλιπτσίδης εκλέγηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Συνέλευσης.  

Ειδοποίηση:  

Επειδή όλοι οι μέτοχοι που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 

είναι παρόντες, αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται να δοθεί προειδοποίηση για την παρούσα Συνέλευση.  

Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων:  

Ο Πρόεδρος κατέθεσε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και ανέγνωσε την 

έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ανέγνωσε επίσης την έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.  

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων:  

Με πρόταση του κ. Προέδρου την οποίαν υποστήριξαν όλοι οι παρόντες εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Επανεκλογή Ανεξάρτητων Ελεγκτών:  

Οι κ.κ. L.Gnaftis & Co. Ltd επαναδιορίστηκαν ομόφωνα Ανεξάρτητοι Ελεγκτές του Συγκροτήματος για το επόμενο έτος 

και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει, εν καιρώ, την αμοιβή τους.  

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

Γραμματέας  Πρόεδρος  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  

Διοικητικό Συμβούλιο:  M.Flett Financial Consultants Ltd  

Μαρία Χριστοδούλου Διορίστηκε 26/04/2013  

Χρήστος Καλιπτσίδης  

Πολυτίμη Ροίδη Παραιτήθηκε 26/04/2013  

Γραμματέας Εταιρείας:  Μ.Flett Financial Consultants Ltd  

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  
L. Gnaftis & Co. Ltd  

Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  

Ανεξαρτησίας & Αθηνών  

Νόρα Κωρτ, 2ος Όροφος  

3040 Λεμεσός  

Κύπρος  

Εγγεγραμμένο γραφείο:   
Ανεξαρτησίας & Αθηνών, Νόρα Κωρτ, 2 ος Όροφος  

Λεμεσός  

3040  

Κύπρος  

Αριθμός εγγραφής:  ΗΕ220984  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Κύρια δραστηριότητα  

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και προώθηση λογισμικών προγραμμάτων στο 

διαδίχτυο.  

Μεταβολή ονομασίας Εταιρείας  

Την 9 η Απριλίου 2012 η Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από ABILYSS TRADING LTD σε KERVERUS IT (CY) LTD.  

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι Η 

εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση, όπως παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά.  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για διαχείρισή τους, 

αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

Αποτελέσματα και Μερίσματα  

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6.   

Μερίσματα  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €107.344 

(2011: €ΜΗΔΕΝ).  

Μετοχικό κεφάλαιο  

Εγκεκριμένο κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 39.000.  

Εκδοθέν κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά39.000 συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά 

στην ονομαστική τους αξία.  

Διοικητικό Συμβούλιο  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 

παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το αξίωμά 

τους.  
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Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 19 των 

οικονομικών καταστάσεων.  

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές   

Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, L. Gnaftis & Co. 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,  

Μ.Flett Financial Consultants Ltd Γραμματέας  

Λεμεσός, 29 Απριλίου 2013   
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή  

Προς τα Μέλη της KERVERUS IT (CY) LTD  

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της KERVERUS IT (CY) LTD (η 'Εταιρεία') στις σελίδες 6 μέχρι 18 οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που 

το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Ευθύνη του ελεγκτή  

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών 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.  
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)  

Προς τα Μέλη της KERVERUS IT (CY) LTD  

Γνώμη  

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της 

KERVERUS IT (CY) LTD στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών 

της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 

Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:  

• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.  

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.  

• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.  

• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας 

δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο 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.  

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 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.  

Λάμπρος Γναύτης  

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  

εκ μέρους και για λογαριασμό της  
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L. Gnaftis & Co. Ltd  

Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  

Λεμεσός, 29 Απριλίου 2013  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

2012 2011  

Σημ. € €  

Εισοδήματα 5 150.460 - 

Κόστος πωλήσεων (573) - 

 

 

 

Συνολικά έσοδα για το έτος     

Καθαρό κέρδος για το έτος  133.637  - 

Λοιπά συνολικά έσοδα  - - 

Μικτό κέρδος   149.887  - 

Άλλα έσοδα  6  26  - 

Έξοδα διανομής και πωλήσεων   (2.921)  - 

Έξοδα διοίκησης   (6.812)  - 

Άλλα έξοδα  7  (2.875)  - 

Κέρδος από εργασίες   137.305  - 

Έξοδα χρηματοδότησης  9  (246)  - 

Κέρδος πριν τη φορολογία   137.059  - 

Φορολογία  10  (3.422)  - 

133.637   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

31 Δεκεμβρίου 2012  

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ίδια κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο 13 40.000   1.000  

Συσσωρευμένα κέρδη /(ζημιές) 25.293   (1.000)  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 14 17.094   - 

Ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία 16 123.461   - 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 15 3.418   - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    

Στις 29 Απριλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της KERVERUS IT (CY) LTD ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις 

για έκδοση.  

  2012  2011  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  

Σημ.  €  €  

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  12  153.355  - 

Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων  16  18.606  - 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο   37.305  - 

209.266   

209.266   

65.293   

143.973   

209.266   
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....................................  ....................................  

M.Flett Financial Consultants Ltd  Μαρία Χριστοδούλου  

Σύμβουλος  Σύμβουλος  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Συσσωρευμένα 

Μετοχικό κέρδη/(ζημι  

κεφάλαιο ές) Σύνολο  

Σημ. € € €  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 1.000 (1.000) - 

Συνολικά έσοδα για το έτος    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012    

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 

στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική 

εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 

15% και αυξήθηκε σε 17% για το μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011) θα είναι πληρωτέα πάνω 

σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μετόχοι (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 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 1 Ιανουαρίου     

2012  

Συνολικά έσοδα  

1.000  (1.000)  - 

Καθαρό κέρδος για το έτος  - 133.637  133.637  

Συναλλαγές με μετόχους      

Έκδοση μετοχών  13  39.000  - 39.000  

Μερίσματα  11  - (107.344)  (107.344)  

   

40.000  25.293  65.293  
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που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται 

από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 
Ροή μετρητών από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε  

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   

 

  2012  2011  

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Σημ.  €  €  

Κέρδος πριν τη φορολογία 

Αναπροσαρμογές για:  

 137.059  - 

Πιστωτικούς τόκους  6  (26)  - 

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο    

κινήσεως  137.033  - 

Αύξηση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  (153.355)  - 

Αύξηση στα υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων  (18.606)  - 

Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  17.094  - 

Αύξηση στα ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία  123.461  - 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Είσπραξη τόκων  26  - 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Είσπραξη από έκδοση μετοχών  39.000  - 

Πληρωμή μερισμάτων  (107.344)  - 

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:  

37.305  - 

Στην αρχή του έτους  - - 

26   
105.627   

(4)   

105.623   



KERVERUS IT (CY) LTD  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Στο τέλος του έτους    

(68.344)   

37.305   
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1 Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα συστάσεως  

Η Εταιρεία KERVERUS IT (CY) LTD (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 29 Ιανουαρίου 2008 ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο 

γραφείο της είναι στην Ανεξαρτησίας & Αθηνών, Νόρα Κωρτ, 2 ος Όροφος, Λεμεσός,  3040, Κύπρος.  

Μεταβολή ονομασίας Εταιρείας  

Την 9 η Απριλίου 2012 η Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από ABILYSS TRADING LTD σε KERVERUS IT (CY) LTD.  

Κύρια δραστηριότητα  

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και προώθηση λογισμικών προγραμμάτων στο 

διαδίχτυο.  

2. Λογιστικές αρχές  

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται 

πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.  

Βάση ετοιμασίας  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 

Κεφ.113. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 

Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά 

έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Εταιρείας 

σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς.  

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.  

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών 

των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
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Αναγνώριση εισοδημάτων  

Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετά την αφαίρεση του 

φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται 

ως εξής:  

2 Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)  

 Παροχή υπηρεσιών  

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά 

στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση την πραγματική υπηρεσία που 

προσφέρθηκε ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.  

 Πιστωτικοί τόκοι  

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου.  

Έξοδα χρηματοδότησης  

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.  

Μετατροπή ξένου νομίσματος  

(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται χρησιμοποιώντας 

το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία ('το νόμισμα 

λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας 

και παρουσίασης της Εταιρείας.  

(2) μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές 

συναλλάγματος  

που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής . Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την 

εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος 

του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

Φορολογία  

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι 

θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες 

που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.  

Μερίσματα  

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στο έτος που τα 

μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους.  

Συναλλαγές και υπόλοιπα  
Συναλλαγές  σε  ξένο  νόμισμα  
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Χρηματοοικονομικά μέσα  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων 

του χρηματοοικονομικού μέσου.  

2 Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)  

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες  

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα 

μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το στοιχείο 

ενεργητικού έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 

στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το 

πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο 

ταμείο και στην τράπεζα.  

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:  

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

• η Εταιρεία διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά 

ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή  

• η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά της επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού 

ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου 

ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και τα οφέλη 

της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.  

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά. Τέτοια ανταλλαγή ή 

τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα 

σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό 

ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα 
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συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, 

είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα 

με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται συνολικά στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.  

Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο και 

κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει 

η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:  

3.1 Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών 

στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 

τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη 

αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 

θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία 

εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με 

κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα 

τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία 

εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό 

οργανισμό.  

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν 

συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί 

ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα 

ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.  

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 

Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρεία μπορεί να 

υποχρεωθεί να πληρώσει.  
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)  

3.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω μεταβολών 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα 

αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα 

κυρίως Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  

3.5 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 

οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας 

ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.  

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά 

σύμφωνα με τις περιστάσεις.  

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως 

ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη 

αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος 

παρουσιάζονται πιο κάτω:  

 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών 

από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς 

χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες 

ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το 

ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής 

και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.  

 Φορολογία  

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες 

συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση 

31 Δεκεμβρίου 2012  

Λογιστική 

αξία  

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές  

Εντός 

3 μηνών  

Μεταξύ  

3 και 12 

μηνών  

Μεταξύ 1-

5 ετών  

Πέραν 

των 5 

ετών  

Πληρωτέα σε συγγενικά  
€  €  €  €  €  €  

πρόσωπα  123.461  - - - - - 

31 Δεκεμβρίου 2011  

Λογιστική 

αξία  

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές  

Εντός 

3 μηνών  

Μεταξύ  

3 και 12 

μηνών  

Μεταξύ 1-

5 ετών  

Πέραν 

των 5 

ετών  

 €  €  €  €  €  €  

 - - - - - - 

123.461       
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υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα 

αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την 

πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής 

φορολογίας.  

5. Εισοδήματα  

2012 2011  

€ €  

Παροχή υπηρεσιών 150.460 - 

 
6 Άλλα έσοδα  

2012 2011  

€ €  

Πιστωτικοί τόκοι 26 - 

 

7. Άλλα έξοδα  

2012 2011  

€ €  

Ιδρυτικά έξοδα 2.875 - 

 

8. Έξοδα κατά είδος  

 2012  2011  

 €  €  

Μεταβολές στα αποθέματα των τελικών προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη  573  - 

Αμοιβή ελεγκτών  1.650  - 

Άλλα έξοδα 10.958 - 

Σύνολο εξόδων    

9. Έξοδα χρηματοδότησης  

 

 2012  2011  

 €  €  

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα  30  - 

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  216  - 

 2012  2011  

 €  €  

150.460  

26  

2.875  

13.181   

246   



KERVERUS IT (CY) LTD  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

.  

 

17 

10. Φορολογία  

Χρέωση έτους    

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους  3.167  - 

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους  255  - 

3.422   



KERVERUS IT (CY) LTD  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

.  

 

18 

10 Φορολογία (συνέχεια)  

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:  

2012 2011  

€ €  

Κέρδος πριν τη φορολογία 137.059 - 

 

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 13.706   - 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 1.203   - 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε  

φορολογία (11.930)   - 

Φορολογική επίδραση ζημιάς από μεταφορά (100)   - 

10% επιπρόσθετη φορολογία 288   - 

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 255   - 

Χρέωση φορολογίας    

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.  

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15 % 

(10% μέχρι 30 Αυγούστου 2011). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 

και 2013 και 17 % το 2014 και μετά (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 15% και αυξήθηκε σε 17% για το 

μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011).  

11. Μερίσματα  

2012 2011  

€ €  

Τελικό μέρισμα που πληρώθηκε 107.344 - 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €107.344 

(2011: €ΜΗΔΕΝ).  

Τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε ειδική 

παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (μέχρι τις 

31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 15% και αυξήθηκε σε 17% για το μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2011).  

12. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  

 2012  2011  

 €  €  

Εμπορικά εισπρακτέα  139.700  - 

Προκαταβολές και προπληρωμές  1.000  - 

Άλλα εισπρακτέα 12.655 - 

3.422   

107.344  
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Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.  

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 

που παρουσιάζονται πιο πάνω.  

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

13 Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου    

Εγκεκριμένο κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 39.000.  

Εκδοθέν κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά39.000 συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά 

στην ονομαστική τους αξία.  

14. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  

 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 

που παρουσιάζονται πιο πάνω.  

 2012  2012  2011  2011  

Εγκεκριμένο  

Αριθμός 

μετοχών  €  
Αριθμός 

μετοχών  €  

Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά  40.000  10.000  10.000  10.000  

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 

ολοκλήρου  

    

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  1.000  1.000  1.000  1.000  

Έκδοση μετοχών  39.000  39.000  - - 

 2012  2011  

 €  €  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  16.594  - 

Οφειλόμενα έξοδα  500  - 

153.355  

40.000  40.000  1.000  1.000  

17.094  
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15. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  

 

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Η Εταιρεία ελέγχεται από την KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 100% 

των μετοχών της Εταιρείας.  

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:  

16.1 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη  

2012 2011  

Όνομα € € KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC 123.461 - 

 
16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)  

16.2 Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών διευθυντών  

2012 2011  

€ €  

Χρήστος Καλιπτσίδης 18.606 - 

 

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των διευθυντών φέρουν τόκο 9% και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία 

αποπληρωμής.  

17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

18. Δεσμεύσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

19. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 και 5  

 2012  2011  

 €  €  

Εταιρικός φόρος  3.167  - 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα  251  - 

3.418  

123.461  

18.606  
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Σελίδα € €  

Μικτό κέρδος  

Τόκοι από τράπεζες  

Εισοδήματα     

Παροχή υπηρεσιών   150.460  - 

Κόστος πωλήσεων  20  (573)  - 

149.887   
26   
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Κέρδος από εργασίες  

Έξοδα χρηματοδότησης 22  

Καθαρό κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία   

Λειτουργικά έξοδα  

 149.913  - 

Έξοδα διοίκησης  21  (6.812)  - 

Έξοδα διανομής και πωλήσεων  21  (2.921)  - 

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης  

140.180  - 

Ιδρυτικά έξοδα  (2.875)  - 

137.305   
(246)   

137.059   
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

€ €  

Κόστος πωλήσεων  

Αγορές 573 - 

  573  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
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2012 2011  
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  
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2012 2011  

 

26 

 

2012   2011  

€   €  

Έξοδα διανομής και πωλήσεων  

Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 2.921   - 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Έξοδα διοίκησης  

€  €  

Φόροι και άδειες  350  - 

Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά  160  - 

Εφημερίδες και περιοδικά  249  - 

Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή  36  - 

Αμοιβή ελεγκτών  1.650  - 

Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  1.388  - 

Διάφορα έξοδα  379  - 

Έξοδα Έκθεσης  2.600  - 

6.812   

2.921   
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

€ €  
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2012 2011  
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Έξοδα χρηματοδότησης  

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  

  

Δικαιώματα τραπεζών  

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα  

216  - 

Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά  30  - 

246  
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Αμυντική  

15% 255,15 Μείον: εισφορά 

που αποκόπηκε στην πηγή (3,90)  

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ     

 Εισόδημα  Ποσοστό  Εισφορά  

ΤΟΚΟΙ  

Τόκοι που νοούνται ως εισπρακτέοι σε χρεωστικά υπόλοιπα  

€   € σεντ  

διευθυντών και μετόχων  

Τόκοι για τους οποίους έχει γίνει παρακράτηση αμυντικής εισφοράς  

1.675    

στην πηγή  26    

1.701 

251,25  



KERVERUS IT (CY) LTD  

 

 

30 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 Σελίδα  €  €  

Κέρδος ως η λεπτομερής κατάσταση συνολικού εισοδήματος  19   137.059  

2.875  

Άλλα έξοδα που δεν επιτρέπονται 9.156  

 
149.090  

26  

Καθαρό φορολογητέο κέρδος έτους  

Φορολογική ζημιά από μεταφορά  

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα  

 
10% επιπρόσθετη φορολογία 287,92  

ΦΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ 3.167,12   

80% επί του κέρδους από την πώληση Δικαιωμάτων Πνευματικής   

Ιδιοκτησίας  119.272  

Υπολογισμός εταιρικού φόρου  Εισόδημα  Ποσοστό  Σύνολο  

Φόρος με κανονικούς συντελεστές:  
€  %  € σεντ  

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα ως ανωτέρω  28.792  10  2.879,20  

Πλέον:  

Ιδρυτικά έξοδα 

12.031  

Μείον:  

Πιστωτικοί τόκοι 

(119.298)  

29.792  

(1.000)  

28.792  
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Ανεξαρτησίας & Αθηνών, Νόρα Κωρτ, 2 ος Όροφος  

Λεμεσός  

3040  

Κύπρος  

Λεμεσός, 29 Απριλίου 2013  

L. Gnaftis & Co. Ltd  

Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  

Ανεξαρτησίας & Αθηνών  

Νόρα Κωρτ, 2ος Όροφος  

3040 Λεμεσός 

Κύπρος  

29 Απριλίου 2013  

Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης για τον έλεγχο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

Αγαπητοί Κύριοι  

Αυτή η επιστολή διαβεβαιώσεων παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της KERVERUS IT 

(CY) LTD  (η 'Εταιρεία') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 για να εκφράσετε γνώμη κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 

2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα, έχω οδηγίες να σας βεβαιώσω τα ακόλουθα σε 

σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012:  

Βεβαιώνουμε, από όσο καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε και έχοντας κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στους άλλους 

Διοικητικούς Συμβούλους και αξιωματούχους της Εταιρείας και το προσωπικό όπως θεωρήσαμε αναγκαίο για να 

ενημερωθούμε κατάλληλα, ότι μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες διαβεβαιώσεις προς εσάς.  

Αναγνωρίζουμε τις νομικές μας ευθύνες ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών προς εσάς ως ελεγκτές και 

βεβαιώνουμε, στο βαθμό που γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία ελέγχου που απαιτείται από εσάς 

σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης του ελέγχου σας, την οποία δεν γνωρίζετε. Ο κάθε Διοικητικός Σύμβουλος 

έχει λάβει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει ως Διοικητικός Σύμβουλος για να γνωρίζει την ύπαρξη σχετικών 

πληροφοριών ελέγχου και να βεβαιώσει ότι έχετε επίγνωση αυτών των πληροφοριών.  

I. Οικονομικές καταστάσεις  

1) Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας, όπως ορίζονται στους όρους της επιστολής ανάθεσης εργασίας ημερομηνίας 

29 Απριλίου 2013, για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 που δίνουν αληθινή 

και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με αυτά, και για να προβούμε σε κατάλληλες διαβεβαιώσεις προς εσάς. Έχουμε εγκρίνει 

τις οικονομικές καταστάσεις.  

2) Βεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιολογήσει τις λογιστικές πολιτικές και τις τεχνικές υπολογισμού της Εταιρείας και, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εναλλακτικές πολιτικές και τεχνικές, οι λογιστικές πολιτικές και οι τεχνικές 

υπολογισμού που επιλέγηκαν προς χρήση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι πλέον κατάλληλες 

για να δώσουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των ιδιαιτέρων συνθηκών της Εταιρείας, όπως απαιτείται από το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων.  
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3) Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς στη διαμόρφωση λογιστικών εκτιμήσεων, 

περιλαμβανομένων εκείνων που αποτιμώνται σε δίκαιη αξία, είναι λογικές.  

4) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να τροποποιήσουν ουσιωδώς τη λογιστική αξία και, όπου είναι σχετικό 

την εύλογη αξία επιμέτρησης ή κατάταξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις.  
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5) Οι σχέσεις και οι συναλλαγές των συγγενικών μερών έχουν δεόντως εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.  

6) Δικαστικές διεκδικήσεις  

i) Βεβαιώνουμε ότι όλες οι γνωστές, πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις και  απαιτήσεις, των οποίων οι 

επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έχουν γνωστοποιηθεί 

σε εσάς και έχουν εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.  

ii) Δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές διεκδικήσεις, αγωγές, ακροάσεις ή 

διαπραγματεύσεις για απαιτήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε σημαντική ζημιά στην Εταιρεία.  

7) Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς  

Όλα τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία τα ΔΠΧΑ όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ απαιτείται τροποποίηση ή γνωστοποίηση, έχουν τακτοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί 

στις οικονομικές καταστάσεις. Εκτός όπως περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν υπήρξαν περιπτώσεις 

ή γεγονότα μεταγενέστερα του τέλους της περιόδου που να απαιτούν τακτοποίηση ή γνωστοποίηση στις 

οικονομικές καταστάσεις ή στις σημειώσεως επί αυτών.  

8) Μη διορθωμένα σφάλματα  

Βεβαιώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, περιλαμβανομένων 

παραλείψεων. Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο 

είναι επουσιώδεις, τόσο μεμονωμένα όσο και αθροιστικά, στις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο.  

9) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα  

i) Βεβαιώνουμε ότι, έχοντας μελετήσει τις προσδοκίες μας και τις προθέσεις μας για τους επόμενους δώδεκα μήνες, και 

τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης, η Εταιρεία είναι συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Βεβαιώνουμε επίσης ότι οι 

γνωστοποιήσεις στις λογιστικές πολιτικές είναι ακριβής εικόνα του ισχυρισμού της μελέτης μας ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

II. Πληροφορίες που παρασχέθηκαν  

10) Λογιστικά βιβλία  

i) Έχουν τεθεί στη διάθεσή σας όλα τα λογιστικά βιβλία για τους σκοπούς του ελέγχου σας, και όλες οι συναλλαγές 

που αναλήφθηκαν έχουν αντικατοπτριστεί και καταχωρηθεί κατάλληλα στα λογιστικά βιβλία.  Όλα τα άλλα αρχεία 

και σχετικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πλήρη ενημέρωση και ορθότητα 

περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριάσεων των Συμβούλων,  μετόχων και σχετικής διοίκησης έχουν τεθεί 

στη διάθεσή σας και καμιά τέτοια πληροφορία δεν έχει κατακρατηθεί. Επιπλέον, έχουμε παραχωρήσει απεριόριστη 

πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία θεωρήσατε αναγκαίο να αποκτήσετε ελεγκτικά 

τεκμήρια.  

ii) Όλες οι συναλλαγές που έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία αντικατοπτρίζονται κανονικά στα λογιστικά βιβλία και 

στις οικονομικές καταστάσεις.  

11) Συγγενικά μέρη  

Βεβαιώνουμε ότι το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία είναι KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC, ότι έχουμε 

γνωστοποιήσει σε σας την ταυτότητα των συγγενικών μερών της Εταιρείας και όλες τις συγγενικές σχέσεις και 

συναλλαγές που γνωρίζουμε. Επίσης βεβαιώνουμε ότι έχουμε εξηγήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στις 

οικονομικές καταστάσεις όλες τις συναλλαγές των συγγενικών μερών που σχετίζονται με την Εταιρεία και ότι δεν 
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γνωρίζουμε οποιαδήποτε άλλα θέματα που απαιτείται όπως γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:  ''Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών με Συγγενικά Μέρη''.  

12) Απάτη  

i) Αναγνωρίζουμε ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τήρηση 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για να αποτρέπουν και να εντοπίζουν απάτη και λάθη.  

ii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας του κινδύνου ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

μπορεί να είναι σημαντικά λανθασμένες ως αποτέλεσμα απάτης.  

iii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε απάτες, ή υποψιαζόμενες 

απάτες που γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην Εταιρεία ( ανεξάρτητα από την πηγή ή τον τύπο τις 

απάτης και περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ισχυρισμών ατόμων «που βγάζουν στη φόρα»  και που αφορούν 

τη διεύθυνση, υπαλλήλους που έχουν σημαντικούς ρόλους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ή άλλους όπου η 

απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων. Έχουμε επίσης γνωστοποιήσει 

οποιουσδήποτε ισχυρισμούς απάτης ή ενδεχόμενης απάτης που μεταβιβάστηκε από τους υπαλλήλους, πρώην 

υπαλλήλους, αναλυτές, ρυθμιστές ή άλλους, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.  

13) Νόμοι και κανονισμοί  

i) Βεβαιώνουμε ότι  δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε περιπτώσεις πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων ή μη 

συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που είναι ουσιαστικοί στην ικανότητα της Εταιρείας να διεξάγει τις 

εργασίες της ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις.  

ii) Επιβεβαιώνουμε ότι  δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε παρατυπίες ή ισχυρισμούς για παρατυπίες περιλαμβανομένης 

απάτης, που να εμπλέκουν τη διεύθυνση ή τους υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα λογιστικής 

και εσωτερικού ελέγχου, ή που να έχουν ουσιαστική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων.  

14) Συμβατικές διευθετήσεις / συμφωνίες  

i) Όλες οι συμβατικές διευθετήσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία με τρίτα μέρη έχουν αντικατοπτριστεί 

καταλλήλως στα λογιστικά βιβλία ή, όπου είναι ουσιώδεις (ή με προοπτική ουσιώδεις) στις οικονομικές 

καταστάσεις, έχουν γνωστοποιηθεί σε εσάς.  

ii) Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με συμβατικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστική 

επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

iii) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που να μη σχετίζονται με τις συνήθεις εργασίες της Εταιρείας.  

15) Η Εταιρεία έχει ικανοποιητικούς τίτλους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν υπάρχουν δικαιώματα κατάσχεσης 

ή επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός αυτών που γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

16) Επενδύσεις  

Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα σχέδιά μας αναφορικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις (επενδύσεις σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση) που είναι ουσιώδεις στις 

οικονομικές καταστάσεις, ιδιαίτερα όπου η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να κατέχει τις επενδύσεις σε 

μακροπρόθεσμη βάση.  
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III. Άλλες Διαβεβαιώσεις  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις  

17) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις εμφανιζόμενες αξίες ή 

κατηγορίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

18) Κατά τη γνώμη μας, στη ρευστοποίηση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης τα κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης αναμένεται να αποφέρουν όχι μικρότερα ποσά από αυτά 

που εμφανίζονται.  

19) Δεν έχουμε σχέδια να εγκαταλείψουμε γραμμές παραγωγής ή άλλα σχέδια ή προθέσεις που θα καταλήξουν σε 

περιπλέον ή απηρχαιωμένα αποθέματα και κανένα από τα αποθέματα δεν παρουσιάζεται σε ποσό πέραν της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας  

20) Λεπτομέρειες όλων των χρηματοοικονομικών μέσων, περιλαμβανομένων παράγωγων, που συνάπτονται κατά τη 

διάρκεια του έτους έχουν τεθεί στη διάθεσή σας. Οποιαδήποτε τέτοια μέσα που δεν είχαν ημερομηνία λήξης στο 

τέλος του έτους έχουν εκτιμηθεί δεόντως και η αξία τους έχει ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Όπου 

χρειαζόταν, περιπτώσεις χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς ημερομηνία λήξης εκτός του ισολογισμού έχουν 

γνωστοποιηθεί δεόντως στις οικονομικές καταστάσεις.  

Προβλέψεις  

21) Έχουν γίνει προβλέψεις για απόσβεση και μείωση στην αξία περιλαμβανομένης παλαίωσης έναντι ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με βάση και με συντελεστές υπολογιζόμενους να μειώσουν την καθαρή λογιστική 

αξία του κάθε στοιχείου στην υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία μέχρι το τέλος της πιθανής ωφέλιμης χρήσης 

τους στις εργασίες της Εταιρείας. Σε σχέση με αυτό είμαστε ικανοποιημένοι ότι η πιθανή ωφέλιμη χρήση έχει 

εκτιμηθεί ρεαλιστικά.  

22) Έχει γίνει πλήρης πρόνοια για όλες τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς περιλαμβανομένων 

εγγυήσεων, δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων όπου τα στοιχεία αναμένεται να καταλήξουν σε 

σημαντική ζημιά στην Εταιρεία. Άλλα τέτοια στοιχεία όπου κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται πρόβλεψη, έχουν 

δεόντως γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  

Γνωστοποιήσεις  

23) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις συμβάσεις ή δικαιώματα επιλογών για επαναγορά 

μετοχικού κεφαλαίου και το μετοχικό κεφάλαιο που φυλάσσεται για δικαιώματα επιλογών, δικαιώματα αγοράς 

μετοχών, μετατροπές και άλλες απαιτήσεις.  

24) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις διευθετήσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε σχέση 

με εξισωτικά υπόλοιπα ή άλλες διευθετήσεις που συνεπάγονται περιορισμούς σε υπόλοιπα μετρητών και πιστωτικά 

όρια ή παρόμοιες διευθετήσεις.  

25) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις υποχρεώσεις, τόσο  πραγματικές όσο και ενδεχόμενες, 

και έχουμε γνωστοποιήσει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όλες τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει 

σε τρίτους, περιλαμβανομένων προφορικών εγγυήσεων που έγιναν από την εταιρεία για λογαριασμό συνδεδεμένης 

εταιρείας, συμβούλου, αξιωματούχου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.  

26) Φορολογία  

Σας έχουμε παράσχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με όλες τις σημαντικές φορολογικές αβεβαιότητες που 

έχουμε υπόψη μας. Επίσης σας έχουμε παράσχει πρόσβαση σε όλες τις γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις που 

σχετίζονται με θέσεις που πήραμε σχετικά με σημαντικά φορολογικά θέματα.  
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27) Συναλλαγές με Συμβούλους/αξιωματούχους  

Εκτός όπως γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συνάφθηκαν άλλες συναλλαγές που να εμπλέκουν 

Συμβούλους, αξιωματούχους και άλλους που να απαιτούν γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου.  

Με εκτίμηση,  

Για και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

M.Flett Financial Consultants Ltd  

Σύμβουλος  

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

Μαρία Χριστοδούλου  

Σύμβουλος  
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Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  
L.Gnaftis & Co. Ltd  
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Νόρα Κωρτ, 2ος Όροφος  
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Εγγεγραμμένο γραφείο:   
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Κύρια δραστηριότητα  

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και προώθηση λογισμικών προγραμμάτων στο 

διαδίχτυο.  

Μεταβολή ονομασίας Εταιρείας  

Την 9η Απριλίου 2012 η Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από LOULISE TRADING LTD σε KERVERUS HOLDING IT ( CY ) 

PLC.  

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι Η 

εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση, όπως παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά.  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για διαχείρισή τους, 

αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

Αποτελέσματα και Μερίσματα  

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την 

πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.  

Μετοχικό κεφάλαιο  

Εγκεκριμένο κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.709.000 μετοχές του €1 η 

καθεμιά .Στις 05 Ιουνίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 €1 η καθεμιά.  

Εκδοθέν κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά1.709.000 συνήθεις μετοχές του 

€1 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία. Στις 05 Ιουνίου 2012 το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 

100.000 €1 η καθεμιά.  

Υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  

Η KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), δεν έχει υιοθετήσει 

τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και δεν εφαρμόζει τις αρχές του καθώς δεν 

υποχρεούται από την ΝΕΑ αγορά του ΧΑΚ. Εν τούτοις η υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

καταρτίστηκε από το ΧΑΚ είναι στα άμεσα πλάνα της Εταιρείας.  

Διοικητικό Συμβούλιο  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 

παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το αξίωμά 

τους.  
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Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 20 των 

οικονομικών καταστάσεων.  

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές   

Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, L.Gnaftis & Co. 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,  

M.Flett Financial Consultants Ltd Γραμματέας  

Limassol, 29 Απριλίου 2013   
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή  

Προς τα Μέλη της KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC (η 'Εταιρεία') στις 

σελίδες 6 μέχρι 18 οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και 

τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που 

το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Ευθύνη του ελεγκτή  

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών 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.  

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)  

Προς τα Μέλη της KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

Γνώμη  

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της 

μητρικής εταιρείας KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης 

και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
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Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 

Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 

Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:  

• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.  

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.  

• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.  

• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας 

δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο 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 απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει 

γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του 

άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και 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 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.  

Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Λάμπρος Γναύτης  

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  

εκ μέρους και για λογαριασμό της  

L.Gnaftis & Co. Ltd  

Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  

Λεμεσός, 29 Απριλίου 2013  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

2012 2011  

Σημ. € €  
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Πιστωτικά μερίσματα 107.344 - 

 

 

Συνολικά έσοδα για το έτος     

Άλλα έσοδα  5  96  - 

Διοικητικά και άλλα έξοδα  6  (66.895)  - 

Καθαρό κέρδος για το έτος  40.296  - 

Λοιπά συνολικά έσοδα  - - 

Κέρδος από εργασίες  7  40.545  - 

Έξοδα χρηματοδότησης  8  (235)  - 

Κέρδος πριν τη φορολογία   40.310  - 

Φορολογία  9  (14)  - 

40.296   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

31 Δεκεμβρίου 2012  

 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού    

  2012  2011  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  

Σημ.  €  €  

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  10  1.700.000  - 

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού     

Εισπρακτέα ποσά  11  3.206  - 

Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες  14  123.461  - 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο   60.398  - 

1.700.000   

187.065   

1.887.065   
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    

Στις 29 Απριλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις για έκδοση.  

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

M.Flett Financial Consultants  Μαρία Χριστοδούλου  

Σύμβουλος  Σύμβουλος  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Συσσωρευμένα 

Μετοχικό κέρδη/(ζημι  

κεφάλαιο ές) Σύνολο  

Σημ. € € €  

Συνολικά έσοδα για το έτος - - - 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ίδια κεφάλαια  

   

Μετοχικό κεφάλαιο  12  1.810.000  1.000  

Συσσωρευμένα κέρδη /(ζημιές)   39.296  (1.000)  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  13  1.500  - 

Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων  14  36.269  - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 1 Ιανουαρίου     

2012  1.000  (1.000)  - 

Συναλλαγές με μετόχους      

1.849.296   

37.769   

1.887.065   
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Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012    

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 

στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική 

εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 

15% και αυξήθηκε σε 17% για το μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011) θα είναι πληρωτέα πάνω 

σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μετόχοι (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.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 

Συνολικά έσοδα  

Καθαρό κέρδος για το έτος  - 40.296  40.296  

Έκδοση μετοχών  12  1.809.000  - 1.809.000  

  2012  2011  

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Σημ.  €  €  

Κέρδος πριν τη φορολογία 

Αναπροσαρμογές για:  

 40.310  - 

Πιστωτικά μερίσματα   (107.344)  - 

Πιστωτικούς τόκους  5  (96)  - 

1.810.000  39.296  1.849.296  
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Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες    

Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    

Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Στο τέλος του έτους    

Ροή μετρητών για εργασίες πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο    

κινήσεως  (67.130)  - 

Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά  (3.206)  - 

Αύξηση στα εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες  (123.461)  - 

Μείωση στα υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων  36.269  - 

Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  1.500  - 

Ροή μετρητών για εργασίες  (156.028)  - 

Είσπραξη μερισμάτων  107.344  - 

Φορολογία που πληρώθηκε  (14)  - 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     

Πληρωμή για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  10  (1.700.000)  - 

Είσπραξη τόκων   96  - 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Είσπραξη από έκδοση μετοχών  809.000  - 

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:  

60.398  - 

Στην αρχή του έτους  - - 

(48.698)   

(1.699.904)   

1.809.000   

60.398   
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1 Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα συστάσεως  

Η Εταιρεία KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 29 Ιανουαρίου 2008 σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Ανεξαρτησίας 

& Αθηνών, Νόρα Κωρτ, 2 ος Όροφος, Λεμεσός,  3040, Κύπρος.  

Μεταβολή ονομασίας Εταιρείας  

Την 9η Απριλίου 2012 η Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από LOULISE TRADING LTD σε KERVERUS HOLDING IT ( CY ) 

PLC.  

Κύρια δραστηριότητα  

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και προώθηση λογισμικών προγραμμάτων στο 

διαδίχτυο.  

2. Λογιστικές αρχές  

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται 

πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.  

Βάση ετοιμασίας  

Η Εταιρεία ετοίμασε αυτές τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου της Κύπρου.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 

Κεφ.113. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Η Εταιρεία ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την Εταιρεία και τις θυγατρικές 

της (το 'Συγκρότημα').  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν από Ανεξαρτησίας & Αθηνών, 

Νόρα Κωρτ, 2ος Όροφος, 3040 Λεμεσός, Κύπρος.  

Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας  πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με 

τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ώστε να 

λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών 

της Εταιρείας και του Συγκροτήματος.  

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 

Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά 

έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Εταιρείας 

σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς.  
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2 Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.  

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών 

των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

Θυγατρικές εταιρείες  

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας 

τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση.  

Αναγνώριση εισοδημάτων  

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:  

 Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες  

Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της 

Εταιρείας να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι τόκοι εισπρακτέοι 

από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.  

Κέρδη ή ζημιές από την εκποίηση επενδύσεων σε χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των 

καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα.  

Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στις 31 

Δεκεμβρίου 2012 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο που αυτή  προκύπτει. . Μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή απομειωθούν οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές 

περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα ως κέρδη ή ζημιές εύλογης αξίας σε επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

οποιαδήποτε ποσά χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα αποτελέσματα τις προηγούμενες περιόδους.  

 Πιστωτικοί τόκοι  

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου.  

 Πιστωτικά μερίσματα  

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει.  
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Έξοδα χρηματοδότησης  

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.  

2 Λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

Φορολογία  

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι 

θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες 

που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.  

Χρηματοοικονομικά μέσα  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων 

του χρηματοοικονομικού μέσου.  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο 

ταμείο και στην τράπεζα.  

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:  

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

• η Εταιρεία διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά 

ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή  

• η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά της επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού 

ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου 

ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και τα οφέλη 

της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.  

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά. Τέτοια ανταλλαγή ή 

τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα 

σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό 

ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα 

συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, 
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είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα 

με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται συνολικά στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.  

Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου 

που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των 

κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:  

3.1 Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών 

στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 

τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη 

αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 

θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία 

εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με 

κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα 

τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία 

εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό 

οργανισμό.  

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν 

συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί 

ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα 

ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.  

3.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 

οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας 

ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.  

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά 

σύμφωνα με τις περιστάσεις.  

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως 

ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη 
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αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος 

παρουσιάζονται πιο κάτω:  

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)  

 Φορολογία  

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες 

συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση 

υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα 

αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την 

πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής 

φορολογίας.  

 Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές  

Η Εταιρεία αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε θυγατρικές όποτε υπάρχουν 

δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες όπως μείωση των εσόδων, τα 

κέρδη ή τις ταμιακές ροές ή δυσμενείς μεταβολές 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 θυγατρικές μπορεί 

να έχει απομειωθεί, οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τις εν λόγω θυγατρικές 

συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίμηση στην εύλογη αξία τους είναι 

απαραίτητη.  

5. Άλλα έσοδα  

2012 2011  

€ €  

Πιστωτικοί τόκοι 96 - 

 96  



KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

.  

 

16 

 

7. Κέρδοςαπό εργασίες  

2012 2011  

€ €  

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:  

Αμοιβή ελεγκτών 2.150 - 

Ιδρυτικά έξοδα 2.875 - 

 

6. Διοικητικά και άλλα έξοδα    

 2012  2011  

 €  €  

Ιδρυτικά έξοδα  2.875  - 

Φόροι και άδειες  350  - 

Αμοιβή ελεγκτών  2.150  - 

Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  59.965  - 

Έξοδα ΧΑΚ  1.555  - 

66.895  
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8 Έξοδα χρηματοδότησης  

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 235 - 

 

9. Φορολογία  

2012   2011  

€   €  

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 14   - 

Χρέωση έτους    

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:  

2012 2011  

€ €  

Κέρδος πριν τη φορολογία 40.310 - 

 

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 4.031   - 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 287   - 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε  

φορολογία (10.744)   - 

Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους 6.426   - 

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 14   - 

Χρέωση φορολογίας    

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.  

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15 % 

(10% μέχρι 30 Αυγούστου 2011). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 

και 2013 και 17 % το 2014 και μετά (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 15% και αυξήθηκε σε 17% για το 

μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011).  

Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον έτος. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ζημιές επιτρέπεται να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη. Το υπόλοιπο των 

φορολογικών ζημιών που είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε 

€65.255 για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως 

στοιχείο ενεργητικού.  

235   

14   

14   
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10 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου- - 

Προσθήκες 1.700.000 - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου    

Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:  

Όνομα Χώρα συστάσεωςΣυμμετοχή 2012  

% €  

KERVERUS IT (CY) LTD Cyprus Ανάπτυξη και 100 1.700.000  

 

 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 

που παρουσιάζονται πιο πάνω.  

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

12. Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Προώθηση  

Λογισμικού  

Προγράμματος  
1.700.000  

11. Εισπρακτέα ποσά    

 2012  2011  

 €  €  

Προκαταβολές και προπληρωμές  2.000  - 

Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  1.206  - 

 2012  2012  2011  2011  

Εγκεκριμένο  

Αριθμός 

μετοχών  €  
Αριθμός 

μετοχών  €  

Ordinary shares of €1 each  1.810.000  1.810.000  1.000  1.000  

1.700.000  

3.206  

Κύριες 

δραστηριότητες 
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Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου    

Εγκεκριμένο κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.709.000 μετοχές του €1 η 

καθεμιά .Στις 05 Ιουνίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 €1 η καθεμιά.  

Εκδοθέν κεφάλαιο  

Στις 08 Απριλίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά1.709.000 συνήθεις μετοχές του 

€1 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία. Στις 05 Ιουνίου 2012 το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 

100.000 €1 η καθεμιά.  

13 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  

Οφειλόμενα έξοδα 1.500 - 

 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 

που παρουσιάζονται πιο πάνω.  

14. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:  

14.1 Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη  

2012 2011  

Όνομα € €  

KERVERUS IT (CY) LTD 123.461 - 

 

14.2 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων  

2012   2011  

€   €  

Χρήστος Καλιπτσίδης 36.269   - 

 

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.  

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 

ολοκλήρου  

    

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  1.000  1.000  1.000  1.000  

Έκδοση μετοχών  1.809.000  1.809.000  - - 

1.810.000  1.810.000  1.000  1.000  

1.500  

123.461   

36.269   
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15. Συμμετοχή συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας  

Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 27 Μαίου 2013 (30 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:  

31 Δεκεμβρίου 27 

Μαίου  

2012 2013  

% %  

Χρήστος Καλιπτσίδης 65 65  

16. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου  

Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 27 Μαίου 

2013 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως 

ακολούθως:  

31 Δεκεμβρίου 27 

Μαίου  

2012 2013  

% %  

Πολυτίμη Ροίδη 18 18  

VIDAVO HEALTH TELEMATICS A.E. 6 6  

17. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης  

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των 

οργάνων διοίκησής της.  
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18 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

19. Δεσμεύσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

20. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων.  
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 και 5   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Σελίδα € €  
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Κέρδος από εργασίες  

Έξοδα χρηματοδότησης 21  

Καθαρό κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία   

Εισοδήματα    

Πιστωτικά μερίσματα  107.344  - 

Τόκοι από τράπεζες  96  - 

  107.440  - 

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης  20  (64.020)  - 

Ιδρυτικά έξοδα   (2.875)  - 

40.545   
(235)   

40.310   
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  
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Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης  

€  €  

Φόροι και άδειες  350  - 

Αμοιβή ελεγκτών  2.150  - 

Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  59.965  - 

Έξοδα ΧΑΚ  1.555  - 

64.020  
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ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

€ €  
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Έξοδα χρηματοδότησης  

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  

Δικαιώματα τραπεζών 235 - 

  235  
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

Αμυντική  

Εισόδημα Ποσοστό Εισφορά  

€ € σεντ  

ΤΟΚΟΙ  

Τόκοι για τους οποίους έχει γίνει παρακράτηση αμυντικής εισφοράς  

στην πηγή 96  

15% 14 , 40  

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ     

96 

14  ,  40  



KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC  

30 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012  

 Σελίδα  €  €  

Κέρδος ως η λεπτομερής κατάσταση συνολικού εισοδήματος  19   40.310  

2.875  

 
43.185  

107.344  

Πιστωτικοί τόκοι 96  

Καθαρή φορολογική ζημιά έτους  

Φορολογική ζημιά από μεταφορά  

Φορολογική ζημιά προς μεταφορά   

Πλέον:  

Ιδρυτικά έξοδα 

2.875  

Μείον:  
Μερίσματα εισπρακτέα 

(107.440)  

(64.255)  

(1.000)  

(65.255)  
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Ανεξαρτησίας & Αθηνών, Νόρα Κωρτ, 2 ος Όροφος  

Λεμεσός  

3040  

Κύπρος  

Limassol, 29 Απριλίου 2013  

L.Gnaftis & Co. Ltd  

Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  

Ανεξαρτησίας & Αθηνών  

Νόρα Κωρτ, 2ος Όροφος  

3040 Λεμεσός 

Κύπρος  

29 Απριλίου 2013  

Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης για τον έλεγχο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

Αγαπητοί Κύριοι  

Αυτή η επιστολή διαβεβαιώσεων παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της KERVERUS 

HOLDING IT (CY) PLC  (η 'Εταιρεία') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 για να εκφράσετε γνώμη κατά 

πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις 31 

Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα, έχω οδηγίες να σας βεβαιώσω τα ακόλουθα σε 

σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012:  

Βεβαιώνουμε, από όσο καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε και έχοντας κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στους άλλους 

Διοικητικούς Συμβούλους και αξιωματούχους της Εταιρείας και το προσωπικό όπως θεωρήσαμε αναγκαίο για να 

ενημερωθούμε κατάλληλα, ότι μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες διαβεβαιώσεις προς εσάς.  

Αναγνωρίζουμε τις νομικές μας ευθύνες ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών προς εσάς ως ελεγκτές και 

βεβαιώνουμε, στο βαθμό που γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία ελέγχου που απαιτείται από εσάς 

σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης του ελέγχου σας, την οποία δεν γνωρίζετε. Ο κάθε Διοικητικός Σύμβουλος 

έχει λάβει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει ως Διοικητικός Σύμβουλος για να γνωρίζει την ύπαρξη σχετικών 

πληροφοριών ελέγχου και να βεβαιώσει ότι έχετε επίγνωση αυτών των πληροφοριών.  

I. Οικονομικές καταστάσεις  

1) Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας, όπως ορίζονται στους όρους της επιστολής ανάθεσης εργασίας ημερομηνίας 

[Ημερομηνία], για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 

από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 που δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα σύμφωνα με αυτά, και για να προβούμε σε κατάλληλες διαβεβαιώσεις προς εσάς. Έχουμε εγκρίνει τις 

οικονομικές καταστάσεις.  

2) Βεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιολογήσει τις λογιστικές πολιτικές και τις τεχνικές υπολογισμού της Εταιρείας και, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εναλλακτικές πολιτικές και τεχνικές, οι λογιστικές πολιτικές και οι τεχνικές 

υπολογισμού που επιλέγηκαν προς χρήση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι πλέον κατάλληλες 

για να δώσουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των ιδιαιτέρων συνθηκών της Εταιρείας, όπως απαιτείται από το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων.  
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3) Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς στη διαμόρφωση λογιστικών εκτιμήσεων, 

περιλαμβανομένων εκείνων που αποτιμώνται σε δίκαιη αξία, είναι λογικές.  

4) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να τροποποιήσουν ουσιωδώς τη λογιστική αξία και, όπου είναι σχετικό 

την εύλογη αξία επιμέτρησης ή κατάταξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις.  
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5) Οι σχέσεις και οι συναλλαγές των συγγενικών μερών έχουν δεόντως εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.  

6) Δικαστικές διεκδικήσεις  

i) Βεβαιώνουμε ότι όλες οι γνωστές, πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις και  απαιτήσεις, των οποίων οι 

επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έχουν γνωστοποιηθεί 

σε εσάς και έχουν εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.  

ii) Δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές διεκδικήσεις, αγωγές, ακροάσεις ή 

διαπραγματεύσεις για απαιτήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε σημαντική ζημιά στην Εταιρεία.  

7) Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς  

Όλα τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία τα ΔΠΧΑ όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ απαιτείται τροποποίηση ή γνωστοποίηση, έχουν τακτοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί 

στις οικονομικές καταστάσεις. Εκτός όπως περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν υπήρξαν περιπτώσεις 

ή γεγονότα μεταγενέστερα του τέλους της περιόδου που να απαιτούν τακτοποίηση ή γνωστοποίηση στις 

οικονομικές καταστάσεις ή στις σημειώσεως επί αυτών.  

8) Μη διορθωμένα σφάλματα  

Βεβαιώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, περιλαμβανομένων 

παραλείψεων. Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο 

είναι επουσιώδεις, τόσο μεμονωμένα όσο και αθροιστικά, στις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο.  

9) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα  

i) Βεβαιώνουμε ότι, έχοντας μελετήσει τις προσδοκίες μας και τις προθέσεις μας για τους επόμενους δώδεκα μήνες, και 

τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης, η Εταιρεία είναι συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Βεβαιώνουμε επίσης ότι οι 

γνωστοποιήσεις στις λογιστικές πολιτικές είναι ακριβής εικόνα του ισχυρισμού της μελέτης μας ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

II. Πληροφορίες που παρασχέθηκαν  

10) Λογιστικά βιβλία  

i) Έχουν τεθεί στη διάθεσή σας όλα τα λογιστικά βιβλία για τους σκοπούς του ελέγχου σας, και όλες οι συναλλαγές 

που αναλήφθηκαν έχουν αντικατοπτριστεί και καταχωρηθεί κατάλληλα στα λογιστικά βιβλία.  Όλα τα άλλα αρχεία 

και σχετικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πλήρη ενημέρωση και ορθότητα 

περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριάσεων των Συμβούλων,  μετόχων και σχετικής διοίκησης έχουν τεθεί 

στη διάθεσή σας και καμιά τέτοια πληροφορία δεν έχει κατακρατηθεί. Επιπλέον, έχουμε παραχωρήσει απεριόριστη 

πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία θεωρήσατε αναγκαίο να αποκτήσετε ελεγκτικά 

τεκμήρια.  

ii) Όλες οι συναλλαγές που έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία αντικατοπτρίζονται κανονικά στα λογιστικά βιβλία και 

στις οικονομικές καταστάσεις.  

11) Συγγενικά μέρη  

12) Απάτη  

i) Αναγνωρίζουμε ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τήρηση 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για να αποτρέπουν και να εντοπίζουν απάτη και λάθη.  
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ii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας του κινδύνου ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

μπορεί να είναι σημαντικά λανθασμένες ως αποτέλεσμα απάτης.  

iii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε απάτες, ή υποψιαζόμενες 

απάτες που γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην Εταιρεία ( ανεξάρτητα από την πηγή ή τον τύπο τις 

απάτης και περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ισχυρισμών ατόμων «που βγάζουν στη φόρα»  και που αφορούν 

τη διεύθυνση, υπαλλήλους που έχουν σημαντικούς ρόλους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ή άλλους όπου η 

απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων. Έχουμε επίσης γνωστοποιήσει 

οποιουσδήποτε ισχυρισμούς απάτης ή ενδεχόμενης απάτης που μεταβιβάστηκε από τους υπαλλήλους, πρώην 

υπαλλήλους, αναλυτές, ρυθμιστές ή άλλους, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.  

13) Νόμοι και κανονισμοί  

i) Βεβαιώνουμε ότι  δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε περιπτώσεις πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων ή μη 

συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που είναι ουσιαστικοί στην ικανότητα της Εταιρείας να διεξάγει τις 

εργασίες της ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις.  

ii) Επιβεβαιώνουμε ότι  δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε παρατυπίες ή ισχυρισμούς για παρατυπίες περιλαμβανομένης 

απάτης, που να εμπλέκουν τη διεύθυνση ή τους υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα λογιστικής 

και εσωτερικού ελέγχου, ή που να έχουν ουσιαστική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων.  

14) Συμβατικές διευθετήσεις / συμφωνίες  

i) Όλες οι συμβατικές διευθετήσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία με τρίτα μέρη έχουν αντικατοπτριστεί 

καταλλήλως στα λογιστικά βιβλία ή, όπου είναι ουσιώδεις (ή με προοπτική ουσιώδεις) στις οικονομικές 

καταστάσεις, έχουν γνωστοποιηθεί σε εσάς.  

ii) Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με συμβατικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστική 

επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

iii) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που να μη σχετίζονται με τις συνήθεις εργασίες της Εταιρείας.  

15) Η Εταιρεία έχει ικανοποιητικούς τίτλους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν υπάρχουν δικαιώματα κατάσχεσης 

ή επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός αυτών που γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

16) Επενδύσεις  

Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα σχέδιά μας αναφορικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις (επενδύσεις σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση) που είναι ουσιώδεις στις 

οικονομικές καταστάσεις, ιδιαίτερα όπου η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να κατέχει τις επενδύσεις σε 

μακροπρόθεσμη βάση.  

III. Άλλες Διαβεβαιώσεις  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις  

17) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις εμφανιζόμενες αξίες ή 

κατηγορίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

18) Κατά τη γνώμη μας, στη ρευστοποίηση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης τα κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης αναμένεται να αποφέρουν όχι μικρότερα ποσά από αυτά 

που εμφανίζονται.  
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19) Δεν έχουμε σχέδια να εγκαταλείψουμε γραμμές παραγωγής ή άλλα σχέδια ή προθέσεις που θα καταλήξουν σε 

περιπλέον ή απηρχαιωμένα αποθέματα και κανένα από τα αποθέματα δεν παρουσιάζεται σε ποσό πέραν της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας  

20) Λεπτομέρειες όλων των χρηματοοικονομικών μέσων, περιλαμβανομένων παράγωγων, που συνάπτονται κατά τη 

διάρκεια του έτους έχουν τεθεί στη διάθεσή σας. Οποιαδήποτε τέτοια μέσα που δεν είχαν ημερομηνία λήξης στο 

τέλος του έτους έχουν εκτιμηθεί δεόντως και η αξία τους έχει ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Όπου 

χρειαζόταν, περιπτώσεις χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς ημερομηνία λήξης εκτός του ισολογισμού έχουν 

γνωστοποιηθεί δεόντως στις οικονομικές καταστάσεις.  

Προβλέψεις  

21) Έχουν γίνει προβλέψεις για απόσβεση και μείωση στην αξία περιλαμβανομένης παλαίωσης έναντι ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με βάση και με συντελεστές υπολογιζόμενους να μειώσουν την καθαρή λογιστική 

αξία του κάθε στοιχείου στην υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία μέχρι το τέλος της πιθανής ωφέλιμης χρήσης 

τους στις εργασίες της Εταιρείας. Σε σχέση με αυτό είμαστε ικανοποιημένοι ότι η πιθανή ωφέλιμη χρήση έχει 

εκτιμηθεί ρεαλιστικά.  

22) Έχει γίνει πλήρης πρόνοια για όλες τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς περιλαμβανομένων 

εγγυήσεων, δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων όπου τα στοιχεία αναμένεται να καταλήξουν σε 

σημαντική ζημιά στην Εταιρεία. Άλλα τέτοια στοιχεία όπου κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται πρόβλεψη, έχουν 

δεόντως γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  

Γνωστοποιήσεις  

23) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις συμβάσεις ή δικαιώματα επιλογών για επαναγορά 

μετοχικού κεφαλαίου και το μετοχικό κεφάλαιο που φυλάσσεται για δικαιώματα επιλογών, δικαιώματα αγοράς 

μετοχών, μετατροπές και άλλες απαιτήσεις.  

24) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις διευθετήσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε σχέση 

με εξισωτικά υπόλοιπα ή άλλες διευθετήσεις που συνεπάγονται περιορισμούς σε υπόλοιπα μετρητών και πιστωτικά 

όρια ή παρόμοιες διευθετήσεις.  

25) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις υποχρεώσεις, τόσο  πραγματικές όσο και ενδεχόμενες, 

και έχουμε γνωστοποιήσει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όλες τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει 

σε τρίτους, περιλαμβανομένων προφορικών εγγυήσεων που έγιναν από την εταιρεία για λογαριασμό συνδεδεμένης 

εταιρείας, συμβούλου, αξιωματούχου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.  

26) Φορολογία  

Σας έχουμε παράσχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με όλες τις σημαντικές φορολογικές αβεβαιότητες που 

έχουμε υπόψη μας. Επίσης σας έχουμε παράσχει πρόσβαση σε όλες τις γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις που 

σχετίζονται με θέσεις που πήραμε σχετικά με σημαντικά φορολογικά θέματα.  

27) Συναλλαγές με Συμβούλους/αξιωματούχους  

Εκτός όπως γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συνάφθηκαν άλλες συναλλαγές που να εμπλέκουν 

Συμβούλους, αξιωματούχους και άλλους που να απαιτούν γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου.  

Με εκτίμηση,  

Για και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  
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....................................  

M.Flett Financial Consultants  

Σύμβουλος  

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

Μαρία Χριστοδούλου  

Σύμβουλος   
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Πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας την 

29 Απριλίου 2013.  

Παρόντες:  

M.Flett Financial Consultants  Διευθυντής, κάτοχος 0 μετοχών  

Μαρία Χριστοδούλου  Διευθυντής, κάτοχος 0 μετοχών  

Χρήστος Καλιπτσίδης  Διευθυντής, κάτοχος 1.172.162 μετοχών  

Θέματα:  

(α) Εξέταση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

(β) Επανεκλογή Ανεξάρτητων Ελεγκτών.  

Πρόεδρος:  

O Κος Χρήστος Καλιπτσίδης εκλέγηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Συνέλευσης.  

Ειδοποίηση:  

Επειδή όλοι οι μέτοχοι που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 

είναι παρόντες, αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται να δοθεί προειδοποίηση για την παρούσα Συνέλευση.  

Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων:  

Ο Πρόεδρος κατέθεσε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και ανέγνωσε την 

έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ανέγνωσε επίσης την έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.  

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων:  

Με πρόταση του κ. Προέδρου την οποίαν υποστήριξαν όλοι οι παρόντες εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Επανεκλογή Ανεξάρτητων Ελεγκτών:  

Οι κ.κ. L.Gnaftis & Co. Ltd επαναδιορίστηκαν ομόφωνα Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας για το επόμενο έτος και 

εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει, εν καιρώ, την αμοιβή τους.  

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

Γραμματέας  Πρόεδρος  

 


