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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 

 
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων  
 
Γνώμη με επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Harvest Capital 
Management Public Ltd (η 'Εταιρεία'), οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 18 
μέχρι 53 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, 
μεταβολών καθαρής θέσης και των ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
συμπεριλαμβανομένου περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που 
περιγράφονται στο μέρος της έκθεσης μας Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της  
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και της 
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ('ΔΠΧΑ-ΕΕ') και 
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, όπως τροποποιείται 
από καιρού εις καιρό (ο 'περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113'). 
 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε ποσό ύψους €86.231. Δεν ήμασταν σε θέση να 
αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εύλογη αξία 
και την πληρότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων με λογιστική αξία ύψους €86.231, αλλά ούτε και 
σχετικά με την κυριότητα μέρος αυτών που αφορούν αξίες μη εισηγμένες σε 
Χρηματιστήριο Αξιών με λογιστική αξία ύψους €2.400. Ως εκ τούτου, δεν ήμασταν 
σε θέση να προσδιορίσουμε αν χρειάζονται οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές σε αυτά 
τα ποσά και στα αντίστοιχα συγκριτικά. 
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Επίσης δεν είμασταν σε θέση να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την 
εύλογη αξία, την πληρότητα και την κυριότητα των άλλων επενδύσεων της Εταιρείας, με λογιστική αξία 
συνολικού ύψους €3.040 που συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσεις.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει συμπεριλάβει τις σχετικές γνωστοποιήσεις όπως τα σημαντικά δεδομένα και σημαντικές 
υποθέσεις όπως προνοούνται από το ΔΠΧΑ 13  «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» όσον αφορά τα 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ('ΔΠΕ'). Οι ευθύνες μας, με βάση 
τα πρότυπα αυτά, περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας 'Ευθύνες των ελεγκτών για τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων'. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με το Διεθνή 
Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας) που 
εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές ('Κώδικας 
ΔΣΠΔΕΛ'), και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές 
και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη με επιφύλαξη. 

 
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση δραστηριότητας  
 

Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 2.3 επί των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι η Εταιρεία 
υπέστη ζημιά ύψους €5.860 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, κατά την 
ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία της κατά €135.835. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.3 τα γεγονότα αυτά και οι συνθήκες αυτές, 
μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη σημείωση 2.3, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Η γνώμη μας δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτό το 
θέμα. 

 

Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών, 
που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη 
 

Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας 
στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στο 
πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, ως σύνολο, και για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί 
αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα. Εκτός από τα θέματα που 
περιγράφονται στο μέρος Βάση για γνώμη με επιφύλαξη, έχουμε καθορίσει το πιο πάνω θέμα ως κύριο θέμα 
ελέγχου. 
Αποτίμηση ακινήτου προς επένδυση 

Αναφορά στη σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων. 

Κύριο θέμα ελέγχου Εξέταση του θέματος στα πλαίσια του ελέγχου 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία κατείχε ακίνητα 
προς επένδυση αξίας €750.000. Σύμφωνα με την 
πολιτική της Εταιρείας τα ακίνητα προς επένδυση 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία η οποία υπολογίζεται 
από εξωτερικό ανεξάρτητο εκτιμητή. 
 
Η οικονομική σημαντικότητα των εν λόγω στοιχείων 
και η υποκειμενικότητα που εμπεριέχεται στη 
διαδικασία εκτίμησης της εύλογης αξίας τους 
καθιστούν την αποτίμηση αυτών ένα από τα κύρια 
θέματα ελέγχου. 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήσαμε 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 
 - αξιολόγηση της ανεξαρτησίας και των ικανοτήτων 
του εξωτερικού εκτιμητή που προσέλαβε η διοίκηση 
της Εταιρείας. 
 - επιβεβαίωση ότι η ιδιοκτησία, οι λεπτομέρειες και 
οι προδιαγραφές των ακινήτων που αποτιμώνται 
συμφωνούν με τους τίτλους ιδιοκτησίας. 
 - εξέταση της μαθηματικής ακρίβειας των 
υπολογισμών της εκτίμησης. 
 - με τη βοήθεια εσωτερικού ειδικού επιβεβαιώσαμε 
την ακρίβεια της εύλογης αξίας των ακινήτων προς 
επένδυση όπως παρουσιάζεται στην έκθεση του 
εξωτερικού εκτιμητή. 
- επιβεβαίωση ότι οι γνωστοποιήσεις επί των 
οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμοστεί. 
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Άλλες πληροφορίες 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται 
από την Έκθεση Διαχείρισης και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτών επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε 
οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών, εκτός όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, 
Κεφ.113. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές 
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι 
ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες 
πληροφορίες συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. 
 
Σε σχέση με την Έκθεση Διαχείρισης και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η έκθεσή μας 
παρουσιάζεται στην ενότητα 'Έκθεση επί άλλων κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων'. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση για τις οικονομικές 
καταστάσεις  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ-ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και 
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση είτε να τεθεί η Εταιρεία 
σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητές της, ή δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 
από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της 
διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες των ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτών που περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού βαθμού, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή 
από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται 
ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Στο πλαίσιο ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιωδών σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για τη γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός 
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  
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Ευθύνες των ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια) 

 Κατανοούμε τις σχετικές με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, 
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής 
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά 
πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να 
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν οι 
σχετικές γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 
μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 
ελεγκτών. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία 
να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή 
και δίκαιη εικόνα. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση το σχεδιαζόμενο εύρος και 
το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας. 
 
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές 
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτούς όλες τις σχέσεις 
και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι 
εφαρμόσιμο, ενέργειες που λαμβάνονται για την εξάλειψη των απειλών ή των μέτρων προστασίας που 
εφαρμόζονται. 
 
Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα που 
ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και, ως 
εκ τούτου, αποτελούν τα κύρια θέματα ελέγχου. Περιγράφουμε τα θέματα αυτά στην έκθεση ελεγκτών. 
 
Έκθεση επί άλλων κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων  
 
Άλλες κανονιστικές απαιτήσεις 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ('ΕΕ') αριθ. 
537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών, οι οποίες 
απαιτούνται επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις των ΔΠΕ. 
 
Ημερομηνία διορισμού και περίοδος αδιάλειπτης ελεγκτικής εργασίας 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές της Εταιρείας στις 4 Μαρτίου 2019 από τη Γενική Συνέλευση 
των μελών της Εταιρείας. Ο διορισμός μας ανανεώνεται ετησίως με ψήφισμα των μετόχων και 
αντιπροσωπεύει μια συνολική περίοδο αδιάκοπου διορισμού 3 ετών καλύπτοντάς τις περιόδους που έληξαν 
από 31 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.  
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Έκθεση επί άλλων κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων (συνέχεια) 
 
Άλλες κανονιστικές απαιτήσεις (συνέχεια) 
 
Συνοχή της έκθεσης ελεγκτών με την πρόσθετη έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 
Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία εκφέρεται σε αυτήν την 
έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας 
στις 31 Ιανουαρίου 2022. 
 
Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών 
Δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της 
ΕΕ αριθ. 537/2014 όπως εφαρμόστηκε από το άρθρο 72 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, όπως 
τροποποιείται από καιρού εις καιρόν ('N.53(I)/2017'). 
 
Άλλα νομικά θέματα 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του Νόμου Ν.53(I)/2017, και με βάση τις εργασίες που έγιναν 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης, η ετοιμασία της οποίας είναι ευθύνη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και οι 
πληροφορίες που δίνονται σε αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 
 

 Με βάση την γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της 
Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό, δεν εντοπίσαμε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης εκτός όπως εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη. 

 
 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, οι πληροφορίες 

που συμπεριλαμβάνονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
υποπαραγράφων (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και 
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
 Με βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της 

Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όσον 
αφορά στα στοιχεία που αφορούν στις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 
151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες σε 
σχέση με αυτό το θέμα.  

 
 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, έχουν 

συμπεριληφθεί στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii), (vi) και (vii) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 
του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  

 
Άλλα θέματα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα 
σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 
69 του Νόμου Ν.53(Ι)/2017, και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και 
δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση 
του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 
ΟΔ190-2007-04. 
 
Η συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι η κ. Μαρία Α. Παπακώστα. 
 
 
 
 
Μαρία Α. Παπακώστα, FCCA 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 

 

KPMG Limited  
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές  
Εσπερίδων 14 
1087 Λευκωσία 
Κύπρος 
 
31 Ιανουαρίου 2022 

 

 












































































