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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ MEAQN TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΊΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα µε το ἀρθρο 9, εδάφια (3)(y) και (7) του περὶ των προὐποθέσεων διαφάνειας (κινητές Αξίες προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο 2007 (Ν 19 (1)/2007) όπως αυτός τροποποιείται and κἀποι εις καιρὀν
(ο Νόμος, εμείς τα µέλη Tou Λιοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες οικονομικὲς
καταστάσεις της Unigrowth Investments Public Ltd (η Εταιρεία) για το ἐτος nou ἐληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021,
επιβεβαιώνουμε ὁτι, εξ όσων γνωρίζουμε:

a) οἱ ετήσιες εγοποιημἑνες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος οἱ οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 7
μέχρι 55:

ἱ. καταρτίστηκαν συμφώνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοαρὰς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν and την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφώνα pe Tig διατᾶξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του
Νόμου, και.

Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων Tou ενεργητικού και παθητικού, της
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και του κέρδος η ζημίων της Unigrowth Investments Public Ltd και των
θυγατρικών της που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ὡς σύνολο (το
᾿Συγκρύτημα", Και

ϱ) Η έκθεση Διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της επίδοσης καθώς και της θέσης του
Συγκροτήµατος θα σύνολο, μαᾷ µε περιγραφἠ των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιμετωπίζει.

Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και υπεύθυνοι της εταιρεῖας για Tic ενοποιημένες οικονομικὲς
καταστάσεις

4

Ζένιος Δημητρίου Μη Εκτελεστικὸς Προέδρος AD
Κωνσταντίνος Μπεκρής Μη Εκτελεστικὸς Σύμβουλος
Φώτος Μπεκρής Μη Εκτελεστικὸς Σύμβουλος κ
Στέλιος Μπεκρής Μέλος

Σηµείωση : Το Συγκρότημα δε διαθέτει Γενικό Διευθυντή και Ὀικονομικό Διευθυντή.

Λευκωσία, 29 Απρίλιου 2022
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unigrowth Investments Public Limited (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα µέλη
την Ετήσια Ἐκθεσή του μαζί pe tig ελεγµένες ενοποιηµένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
των θυγατρικών της (που µαζί αναφέρονται we (το ᾿Συγκρότημα!) για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι οι επενδύσεις σε κινητές και ακίνητες αξίες. Η

Εταιρεία κατέχει γραφεία στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 20, Λευκωσία, Κύπρος και τα οποία έχει
ενοικιάσει και εισπράττει ενοίκια. Το Συγκρότημα έχει επενδύσει και σε ακίνητα στη Ρουμανία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα οικονομικά αποτελέσµατα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021
παρουσιάζονται στη σελίδα 12 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Το κέρδος για το έτος
που αναλογεί στους ιδιοκτήτες ανέρχεται σε €176.042 (2020: 383.969 ζημιά).

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση του Συγκροτήματος εξαρτάται κυρίως απότην απόδοση
των χρηματιστηριακών τίτλων που κατέχει και την απόδοση της αγοράς ακινήτων. Κατά τη διάρκεια
του έτους 2022, τα χρηματιστήρια της Κύπρου και της Ελλάδας όπου το Συγκρότηµα επενδύει,
παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα. H διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοοικονοµικής κρίσης όπως
περιγράφεται στη σημείωση 5 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, ως επίσης και οιτυχόν
ζημίες που µπορεί να υποστεί το Συγκρότηµα στο µέλλον, δεν μπορούν να καθοριστούν στο παρόν
στάδιο.

ΜΕΡΙΣΜΙΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότηµα καιοι ενέργειες που
λαμβάνει για τη διαχεἰρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 5 των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η έλευση της πανδηµίαςτου Covid-19 to Μάρτιο του 2020 και η δεύτερη έξαρση της μετάδοσης του
ιού από το Φθινόπωροτου 2020 οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτή της
Κύπρου να λάβουν αυστηρά µέτρα για να συμβάλουν στη συγκράτηση και καθυστέρηση της
µετάδοσηςτου. Τα µέτρα αυτά έχουν επιβραδύνει σηµαντικά την οικονοµία της Κύπρου, την αγορά
εργασίας αλλά και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Τα µέτρα που λήφθηκαν µε tic
αναστολές εργασιών πολλών επιχειρήσεων έχουν αναμφίβολα επηρεάσει πολλές επιχειρήσεις, οι
οποίες µετη σειρά τους έχουν ζητήσει μειώσεις στα ενοίκια και δικαιώµατα χρήσης χώρων.
Σημειώνεται επίσης ότι όπως συμβαίνει και σε χώρες του εξωτερικού η ζήτηση για εμπορικά ακίνητα
έχει μειωθεί σηµαντικά λόγω της αναγκαστικής πλέον στροφής στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και την
εξ' αποστάσεως εργασία. Τέλος ο απότομος τερματισμός Tou Κυπριακού Επενδυτικού προγράµµατος
τον Οκτώβριο του 2020 και πιθανή µη επανεισαγωγή του δύναται να οδηγήσει σε πτώση των τιµών
των ακινήτων. Πέραν των πιο πάνω εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από τα ακόµη υψηλά
επίπεδα µη εξυπηρετούµενων δανείων, and τον δείκτη δηµόσιου χρέους καθώς και την ενδεχόμενη
επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντοςτης Κύπρου και επομένως χρειάζεται ακόµη συνετή και
προσεκτική διαχείριση.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνἐχεια)

Η συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία επηρεάζειτις οικονομίες παγκοσμίως. Η αντίδραση στην αγορά
LE Tig αυξανόμενες τιµές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το κόστος των σιτηρών, τα αποθέµατα θα
επηρεάσουν εντατικά την οικονομική ανάκαμψη. Παρατηρώντας επίσης την σηµαντική µείωση της
αγοραπωλησίας στα χρηματιστήρια ο συνολικός χρηµατοοικονοµικός αντίκτυπος της τρέχουσας
κατάστασης δεν µπορεί να εκτιμηθεί µε εύλογη βεβαιότητα σε αυτό to στάδιο λόγω του ρυθμού µε τον
οποίο επεκτείνεται η κρίση και των αβεβαιοτήτων που προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης tou
αποτελέσματος αυτού του περιστατικού.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήµατος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλεςτις εξελίξεις που θα μπορούσαν
να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου καιτης Ρουμανίας και κατά συνέπεια, ποια επίδραση
θα μπορούσε να εἰχαν αυτές στη μελλοντική χρηµατοοικονοµική επίδοση, τις ταµειακές ροές και τη
χρηματοοικονοµική θέση του Συγκροτήματος. Επίσης παρακολουθεί στενά και αξιολογεί µε προσοχή
τις εξελίξεις στις αγορές που ὁραστηριοποιείται και εκτιµά ότι λαμβάνειτα αναγκαία δυνατά µέτρα για
τη διατήρηση της βιωσιµότηταςτου Συγκροτήματος και τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις
εργασίες TOU που ενδεχομένως να επιφέρει το παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

YNOKATAZTHMATA
Κατά τη διάρκεια του έτους to LuyKpotnpa δε λειτουργούσε υποκαταστήματα.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζειτον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει εκδοθεί από to ΧΑΚ, καθώς
οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά tou ΧΑΚ όπου η εφαρµογή του Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) εἶναι προαιρετική αλλά και για τους πιο κάτω λόγους:

- To υψηλό κόστος εφαρµογής του ΚΕΔ.
-Για περισσότερη αμεσότητα στην λήψη αποφάσεων
-Για την αποφυγή επικέντρωσηςτης προσοχής του Διοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα διαδικασιών

Η Εταιρεία Sev έχει εκδώσει τίτλους οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους κατόχους
τους. Η Εταιρεία δεν έχει θέσει οποιουσδήποτε περιορισμούς στα δικαιώµατα ψήφου, ή/και
οποιεσδήποτε προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας, έχει διορίσει Επιτροπή Ελέγχου βάση των προνοιών
που καθορίζουν την υποχρέωση της αυτή ὡς οντότητα δηµοσίου συμφέροντος. Η Επιτροπή
περιλαμβάνει κατάλληλα καταρτισµένα άτοµα για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων της.
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από:

- Zéviog Δημητρίου - Μη εκτελεστικός σύμβουλος
-Φώτος Μπεκρής - Μη εκτελεστικός σύμβουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά µέσω αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής
πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες καθώς και των εκάτοστε
χρηματοοικονοµικών του καταστάσεων.



UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
Ο διορισμός και αντικατάσταση µελών του Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση σύμφωνα µετις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτατη Γενική
Συνέλευση των µετόχων.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Πέραν των συναλλαγών LE ta συγγενικά µέρη που αναφέρονται στη σημείωση 28 των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συναλλαγές στις οποίες το
Διοικητικό Συμβούλιο καιτα συγγενικά τους µέρη είχαν ουσιώδες συμφέρον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή έμμεσα, τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 29
Απριλίου 2022, ήταν ὡς ακολούθως:

31 29

Δεκεμβρίου Απριλίου
2021 2022

96 26

Ζένιος Δημητρίου 0,30 0,30
Κωνσταντίνος Μπεκρής 72,70 72,70
Φώτος Μπεκρής 72,70 72,70
Στέλιος Μπεκρής 72,70 72,70

Το ποσοστό tou κ. Κωνσταντίνου Μπεκρή περιλαµβάνει την έμμεση συµµετοχή tou µε ποσοστό 72,7%
που προκύπτει απὀ μετοχές που κατέχει ο ίδιος ύψους 17,606, από μετοχές που κατέχει η αδελφή του
κ. Γεωργία Μπεκρή ύψους 17,626, and μετοχές που κατέχει η µητέρα του κ. Μαρία Κ. Σάββα ύψους
19 9056 και απὀ μετοχές που κατέχει ο αδελφός του Φώτος Μπεκρής ύψους 17,606.

Το ποσοστό tou κ. Φώτου Μπεκρή περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή ύψους 72,70% mou προκύπτει
and μετοχές που κατέχει ο ίδιος ύψους 17,606, απὀ μετοχές που κατέχει n αδελφή του κ. Γεωργία
Μπεκρή ύψους 17,606, and μετοχές που κατέχει η µητέρα του κ. Μαρία Κ. Σάββα ύψους 19,90% και
από μετοχές που κατέχει ο αδελφός tou Κωνσταντίνος Μπεκρής ύψους 17,606.

Το ποσοστό του κ. Στέλιου Μπεκρή περιλαμβάνει την εµµεση συµµετοχή ύψους 72,70% mou προκύπτει
απὀ μετοχές που κατέχει η σύζυγοςτου κ. Μαρία Σάββα ύψους 19,90% , η θυγατέρα του κ. Γεωργία
Μπεκρή ύψους 17,606, ο γιοςτου Κωνσταντίνος Μπεκρής ύψους 17,696 και ο γιος του Φώτιος Μπεκρής
ύψους 17,606.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Οι µέτοχοι που κατέχουν κατά κυριότητα πέραν του 5% tou μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31
Δεκεμβρίου 2021 και 29 Απριλίου 2021 ήταν ως ακολούθως:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

31 29
Δεκεμβρίου Απριλίου

2021 2022
% %

AHR Holdings Limited 9,74 9,74
Γεωργία Μπεκρή 17,60 17,60
ΦώτοςΜπεκρής 17,60 17,60
Κωνσταντίνος Μπεκρής 17.60 17,60
Μαρία K. Σάββα 19,90 19,90

AIOIKHTIKO ZYMBOYAIO

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και κατὰ την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στῃ σελἰδα 1. Όλοι τους διετέλεσαν µέλη του Διοικητικού Συμβούλιου Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
που ἐληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Συμφώνα µε το καταστατικό της Εταιρείας όλα Ta υφιστάμενα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου διατηρούν το
αξίωμα τους,

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικὲς αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων η την αποζημίωση των
μελών του Διοικητικού Συµβουλίου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οποιαδήποτε σημαντικἁ γεγονότα συνέβησαν µετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 35 των
ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

Γνωστοποιούνται στη σημείωση 28 των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτὲς της Εταιρείας, Baker Tilly Klitou and Partners Ltd, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν
να προσφἑρουν τις υπηρεσίες τους, Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεἰ το Διοικητικό Συμβοὐλίό να καθορίσει την αμοιβή
τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολἠ του Διοικητικού Συµβουλίου,

Ζένιος Δημήτριου
Προέδρος

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2022
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Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Unigrowth Investments Public Limited (η "Ἑταιρεία")
και των θυγατρικὠν της (το Συγκρότημα"), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 7 μέχρι 55 και οι οποίες αποτελούνται
and την ενοποιημένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και τις ενοποιηµένες
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικὠν εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών για το
ἐτος που ἔληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις
ενοποιημένες οικονομικὲς καταστάσεις.

Κατά τη γνώµη µας, οἱ συνημμένες ενοποιηµένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
ενοποιηµένης χρηµατοοικονοµικἠς θέσης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και της ενοποιηµένης
χρηματοοικονοµικἠς του επίδοσης Kal των ενοποιηµένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν and την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Βάση γνώμης

O ἐλεγχός µας έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ANE). Οι ευθύνες µας, µε βάση αυτά Τα

πρὀτυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για Tov Ἐλεγχο των Ενοποιηµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων της ἐκθεσής µας, Παραμείναµε ανεξάρτητοι and To Συγκρότηµα καθ' όλη τη διάρκεια του
διορισμού pac, σύμφωνα µε τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών
Προτύπων Ανεξαρτησίας), nou εκδίδεται and το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Λογιστὲς (Κώδικας ΑΣΠΛΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, nou σχετίζονται µε τον ἐλεγχο ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων στην Κύπρο και ἐχουμε συμμορφωθεί µε τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν
απὀ τις απαιτήσεις αυτὲς και τον Κώδικα ΛΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικἁ τεκμήρια, που EXOULE αποκτήσει
εἶναι επαρκἡ και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτικἠ µας γνώµη.

Κύρια θέµατα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων Των σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών ανακριβειὼν,
που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειὼν που οφείλονται σε απάτη.
Τα κύρια θέµατα ελέγχου εἶναι εκείνα nou, κατὰ την επαγγελµατικἠ µας κρίση, ἦταν εξἐχουσας σημασίας στον ἐλεγχο
των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων της τρἐχουσας περιόδου. Τα θέµατα αυτά έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο
του ελέγχου των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ὡς σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης µας eni αυτών
και Sev εκφέρουµε ξεχωριστή γνώµη σχετικἁ µε αυτά τα θέµατα.

Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα
Σηµεἰωση 15 των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων
Κύριο θέµα ελέγχου Εξέταση Tou θἐµστος στα πλαίσια Tou ελέγχου

Οι ελεγκτικὲς µας διαδικασὶες περιλάμβαναν τα
ακόλουθα:

. αξιολόγηση της ανεξαρτησίας, προσόντων και

ικανοτήτων του ανεξάρτητου εκπµητή που

χρησιμοποιείται για την εκτίµηση της εὔλογης αξίας
των ακινήτων για επἑνδυση κατά την ηµεροµηνία
αποτίμησης,

e εξέταση της μεθόδου προσδιορισμού της εὔλογης αξίας
του ακινήτου µε βάση τς αποδεκτὲς μεθόδους
προσδιορισμού εὔλογων αξίων ακινήτων, µε τη
βοήθεια του εσωτερικού µας ειδικού και ανεξάρτητου
εκτµητή,
αξιολόγηση της λογικότητας των παραδοχών που

χρησιμοποιήθηκαν and τον ανεξάρτητο εκτπµητή, µε
τη βοήθεια του εσωτερικού µας ειδικού και

ανεξάρτητου εκτιµητή,
e «αξιολόγηση της επάρκειας Των σχετικών

Γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων.

Το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο του
Συγκροτήματος εἶναι οι επενδύσεις σε ακίνητα
οι οποἱες αποτιμούνται σε εὔλογη αξία. Κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2021 τα στοιχεία αυτά
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε αξία 2.112.900, αντιπροσωπεύοντας το
70% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού.

Η οικονομική σημαντικότητα των εν λόγω
στοιχείων και η υποκειμενικότητα που
εμπεριέχεται στη διαδικασία εκτίµησης της
εύλογης τους αξίας καθιστούν την αποτίµηση
αυτών ἑνα and Ta κύρια θέµατα ελέγχου.

ADVISORY - ASSURANCE - TAX

Baker Tilly Klitou & Partners Ltd trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which
are separate and independent legal entities.



(6 bakertilly
Ἔκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτὴ (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της Unigrowth Investments Public Ltd

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Ἐλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

Αναφορά σε άλλες πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο εἶναι υπεύθυνο για τις ἆλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίἰες αποτελούνται and την
Έκθεση Διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικὲς καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή Eni
αυτών.

Η γνώμη µας επἰ των ενοποιηµένων οἰκονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
EKEPOUPE οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης Eni αυτών.

Σχετικἁ µε τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας εἶναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, που αναφέρονται παραπάνω, ἐτσι ώστε να αξιολογήσουµε, κατἀ πόσο αυτὲς δεν συνάδουν ουσιωδώς
µε τις ενοποιηµένες οικονομικὲς καταστάσεις ἡ µε τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ἡ

διαφαίνεται να εἶναι οὐσιωδώς εσφαλµένες, Εάν, µε βάση τις διαδικασίες που έχουµε πραγματοποιήσει σχετικά µε τις
ἄλλες πληροφορίες που έχουμε παραλάβει πριν την ηµεροµηνία της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή,
συµπεράνουµε ὁτι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτὲς τις άλλες πληροφορίες, εμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε
το γεγονός αυτό, Δεν ἔχουμε να αναφέρουμε τίποτα επἰ αυτού.

Ευθύνες του Διοικητικού Συµβουλίου και των υπεύθυνων για θέµατα διακυβέρνησης για τις
Ενοποιημένες Οικονομικὲς Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο εἶναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν

αληθινἠ και Sikain εικόνα σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφορὰάς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν
and την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ὦστε να καθίσταται δυνατή η

κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγμένων and ουσιώδες σφἆλμα, οφειλόµενου εἶτε σε
απάτη εἶτε σε λάθος,

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εἶναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της
ικανότητας του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια

περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Λιοικητικό Συμβούλιο εἶτε προτίθεται να ρευστοποιήσει To

Συγκρότημα ἡ να διακόψει τη δραστηριὀτητἁ του A δεν έχει άλλη ρεαλιστικἠ εναλλακτική επιλογἡ aNd To va προβεἰ
σ 'QUTEG τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για θέµατα διακυβέρνησης εἶναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικἠς
αναφοράς του Συγκροτήματος,

Ευθύνες του Ελεγκτή για Tov Ἐλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στὀχοι µας, εἶναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφόλιση για το κατά πόσον οἱ ενοποιηµένες οικονομικὲς
καταστάσεις στο σύνολο τους εἶναι απαλλαγμένες and ουσιώδες σφάλμα, οφειλόµενου εἶτε σε απάτη εἶτε σε λάθος
και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή η οποία να περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού
βαθμού διασφάλιση αλλά ὀχι εγγύηση ὁτι ο έλεγχος, όπως αυτός πραγματοποιήθηκε µε βάση Ta ANE, πάντοτε θα

εντοπίζει ἑνα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν εἶτε and απάτη, εἶτε and λάθος
και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ἡ αθροιστικἀ, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λήφθηκαν µε βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα µε τα ANE, ασκούµε επαγγελματική κρίση και διατηρούμµε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου, Επίσης:

ο. Αναγνωρίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις ενοποιηµένες οικονομικές
καταστάσεις, που οφεἰλονται εἶτε σε απάτη εἶτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε EAEYKTIKEG
διαδικασἰες, οι οποΐες ανταποκρἰνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, Τα
onoia εἶναι επαρκἡ και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισμού
ενὸς οὐυσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, εἶναι μεγαλύτερος and αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ὁτι η απάτη µπορεί να περιλαµβάνει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμµένες παραλεΐψεις, ψευδείς
δηλώσεις ἡ την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου,

8
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"Ex6eon Ανεξάρτητου Ελεγκτή (ouvexeia)

Προς τα Μέλη της Unigrowth Investments Public Ltd

Ευθύνες του Ελεγκτή για Tov Ἐλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
ο. Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εἶναι σχετικὲς µε τον ἐλεγχο, προκειµένου να σχεδιάσουμε

ελεγκτικὲς διαδικασίες, που εἶναι κατάλληλες UNO τις περιστάσεις, αλλά όχι µε OKONO την έκφραση γνώμης
επἰ της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.

e Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικὠν που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των
λογιστικὠν εκτιμήσεων και των σχετικὼν γνωστοποιήσεων που έγιναν and το Διοικητικό Συμβούλιο.

¢ Συμµπεραΐνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης and το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχἠής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικἁ τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικἀ µε γεγονότα ἡ συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη ὁραστηριὀτητά του. Εάν συμπεράνουμε ὁτι
υφἰσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, εἶμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επισύρουμε την προσοχἠ
στις σχετικὲς γνωστοποιήσεις των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων ἠἡ εἄν αυτὲς οἱ γνωστοποιήσεις
εἶναι ανεπαρκεὶς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συμπεράσματά µας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ἡ
συνθήκες ενδέχεται να ἐχουν ως αποτέλεσµα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριὀτητάἁ.

ο Αξιολογούμε τη συνολικἠ παρουσίαση, δοµή και περιεχόµενο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οἱ ενοποιημένες οικονομικὲς καταστάσεις
αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγὲς και γεγονότα µε τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινἠ και δίκαιη εικόνα.

ο. Λαμβάνουμµε επαρκἠ και κατάλληλα ελεγκτικἁ τεκμήρια αναφορικἀ µε τις οικονομικὲς πληροφορίες των
οντοτήτωνἡ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντὸς του Συγκροτήματος για να εκφράσουµε γνώµη Eni
των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη και
εκτέλεση TOU ελέγχου των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουµε αποκλειστικἁ υπεύθυνοι
για την ελεγκτικἡ µας γνώµη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούµε στους υπεύθυνους για θέµατα διακυβέρνησης θέµατα σχετικἀ µε το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραµµα Tou ελέγχου και σηµαντικἁ ευρήματα and τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαµε κατά τη
διάρκεια του ελέγχου µας.

Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέµατα διακυβέρνησης δήλωση ὅτι ἐχουμε συμμορφωθεί µε τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία µας και κοινοποιούµε σε αυτό ὀλες τις σχέσεις και ἄλλα
θέµατα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ὁτι επηρεάζουν την ανεξαρτησία µας και, nou εἶναι εφαρμόσιµο, ενέργειες
που λαμβάνονται για την εξάλειψη των απειλών ἡ των µέτρων προστασίας που εφαρμόζονται,

Ano τα θέµατα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέµατα διακυβέρνησης, καθορίζουµε τα θέµατα που έχουν
τη µεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων της τρἐχουσας περιόδου και, ως
εκ τούτου, εἶναι τα κύρια θέµατα ελέγχου,

Ἔκθεση eni AAA@v Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) αριθ. 537/2014,
παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορἱες στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οἱ οποίες απαιτούνται επιπρὀσθετα and τις
απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Δ/ορισμός του Ελεγκτή και ΠερίοδοςΔιορ/ισμού

Διοριστήκαμε για πρὠτη Popa ως ελεγκτές του Συγκροτήματος από τη Γενική Συνέλευση των µελών της Εταιρείας στις 2

Φεβρουάριου 2022.

Συνοχή Τηςπρόσθετης Έκθεσης προς τηνΕπιτροπή Ελέγχου

Επιβεβαιώνουμε OT! η γνώµη µας Eni των ενοποιηµένών οικονομικών καταστάσεων η οποία εκφἐρεται σε αυτήν την
έκθεση, συνάδει µε την πρόσθετη ἐκθεση µας στην Επιτροπἡ Ελέγχου της Εταιρίας nou ἐχει εκδοθεί στις 29 Απρίλιου
2021 σύμφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
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Ἔκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της Unigrowth Investments Public Ltd

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Ἐλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαµε µη ελεγκτικὲς υπηρεσίες που απαγορεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το άρθρο 72 του περὶ Ελεγκτὠν Νόμου του 2017, Επίσης δεν
υπάρχουν µη ελεγκτικὲς υπηρεσίες που έχουν παρασχεθείἰ and εμάς προς το Συγκρότημα, οἱ οποίες δεν έχουν
γνωστοποιηθεί στις ενοποιημένες οικονομικὲς καταστάσεις ἡ στην Ενοποιηµένη Έκθεση Διαχείρισης,

Συμµµόρφωσηµε νόμους και κανονισμούς

Σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 78 του περὶ εταιρειών νόµου του 2017, Ν.53(1)2017, Ta µέλη της
επιτροπής ελέγχου πρέπει να εἶναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα and την ελεγχόμενη οντότητα.
Κατά την ημερομηνία ἐγκρίσης των οικονομικών καταστάσεων, Ta µέλη της επιτροπής ελέγχου δεν ἦταν
στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα.

ΆλλοΝομικό Θἐέμστα

Σύμφωνα µε τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περὶ Ελεγκτὠν Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
Κατά τη γνώµη µας, µε βάση τις εργασἰες που ἐγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας, η ενοποιημένη
ἐκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεἰ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Ἑταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113 και οι πληροφορἱἰες που δίνονται στην ἐκθεση αυτή συνάδουν µε τις ενοποιηµένες οἰκονομικές
καταστάσεις.

Με βάση τη γνώση και σύµφωνα µε την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του
Συγκροτήματος που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων, εἵμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη έκθεση
διαχείρισης. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επἰ αυτού.

Κατά τη γνώµη µας, µε βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια Tou ελέγχου µας, Ta πληροφοριακά
στοιχεία της έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, που παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
υποπαραγράφων (iv) και (ν) της παραγράφου 2(a) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ, 113, έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικὲς απαιτήσεις του περὶ Εταιρειὼν Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113 και συνάδουν µε τις ενοποιημένες οἰκονομικές καταστάσεις.

Κατά τη γνώµη µας, µε βάση τις εργασἰες που έγιναν κατὰ τη διάρκεια του ελέγχου µας, έχουν παρασχεθεἰ
στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφἑρονται στις
υποπαραγράφους (i), (ii), (iti), (vi) και (vii) της παραγράφου 2(a) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Με βάση τη γνώση και σύµφωνα µε την κατανόηση της επιχείρησης και Tou περιβάλλοντος του
Συγκροτήματος που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων, εἵμαστε
υποχρεωμένοι να αναφἐρουµε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στη δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν τις υποπαραγράφους (iv) και (ν) της παραγράφου
2(a) του Άρθρου 151 του περὶ Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Δεν έχουμε va αναφἑρουµε τίποτα
eni αυτού.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της Unigrowth Investments Public Ltd

Ευθύνες του Ελεγκτή για Tov Ἐλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

Ἁλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε yla τα µέλη της Εταιρείας ὥς σώμα και µόνο
σύμφωνα µε το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014καιτο Άρθρο 69 του nepi
Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα ἆλλο σκοπὀ. Δίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε και δεν
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε ἆλλο σκοπό ἡ προς οποιοδήποτε άλλο πρὀσωπο στη γνώση του οποίου
αυτή η έκθεση δυνατὀν να περιέλθει.

Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη ἐκθεση ελέγχου εἶναι ο Μωυσής Apioteidou.

Mosaic Ἀάιστείδοιι

Εγκεκριμθνάς Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
EK µέρους Kgl για λογαριασμὀ της

Baker Tilly Klitou and Partners Ltd
Γωνία Κ. Χατζοπούλου διλεωφόρου Γρίβα Διγενή 30
1066 Λευκωσία

Κύπρος

Λευκωσία, 29 Απρίλιου 2022

1



UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2021

Εισοδήµατα
(ζημιά)/ Κέρδος απὀ επενδυτικὲς δραστηριότητες
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Τόκοι EkTAKTNG εισφοράς για την ἅμυνα
Ἐξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα

Κέρδος/ (ζημιά) ano εργασίες

'Eooda χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης

Κέρδος/ (ζημιά) πριν τη φορολογία

Φορολογία

Καθαρό κἑρδος/ (ζημιά) για το έτος

Λοιπά Συνολικἀ Ἐσοδα
Συνολικἀ ἐσοδα για το ἐτος

Κέρδος/ (ζημιά) ava µετοχή που κατανέμεται στους µετὀχους της
µητρικἠς εταιρείας (σεντ)

Σημ.

20

10

12
12

13

14

2021 2020
ε ε

123.746 98.960
143.494 (10.241)
44.716 -

- (138.474)
(68.079) (59.935)
(52.267) (252.692)
191.610 (362.382)

1.348 1.286
(13.899) (18.279)
179.059 (379.375)

(3.017) (4.594)
176.042 (383.969)

��176.042 ___(383.969)

1,31 (2,85)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Περιουσιακό στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης
Επενδύσεις σε ακίνητα
Χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού διαθἐσιµα προς πώληση

Κυκλοφορούντα στοιχεἰα ενεργητικού
Εμπορικὲς και λοιπὲς απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εὔλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ἴδια κεφἆλαια
Μετοχικό κεφᾶλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών unép το ἁρτιο
Αποθεματικὀ κεφαλαίου
Συσσωρευµένες ζημιές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Υποχρεώσεις and µισθώσεις
Ανοαβαλλόμενες φορσλογικὲς υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εμπορικσὶ και ἀλλοι πιατωτὲς
Δανεισμός
Υποχρεώσεις and µισθώσεις
Τρἐχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Σὐνολό υποχρεώσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Σημ.

15
16
17
18

19

20
21

22

23
24
25

26

24
27

2021 2020
€ ε

7.386 -

101.229 172.831
2.112.900 2.115.910

1,000 1.000

2.222.515 2.289.741

1.577 10.849

784.662 657.148
16.184 19.321

802.423 687.318

�3,024,938.2.977.059.

2.289,534 2.289.534
110.893 110.893

9.677 9.677
(381,264) (551 262)

2.028.840 1,858,842

353.658 406.833
89.879 207.019
64,331 64.706

507.868 678.558

399.288 364.933
53.106 42.357
12.486 10.527
23.350 21,842

488.230 439.659

996.098 1,118,217

a 3.024.938, 29727059

Στις 29 Απρίλιου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Unigrowth Investments Public Ltd evéxpive αυτὲς τις'ke καταστάσεις γιαMMAνα
Ζένιος Δημητρίου

Σύμβουλος Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μπεκρής Φώτος Μπεκρής

Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεών.
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UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ENONOTHMENH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ METABOAQN ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2020
Καθαρή ζημιά για το έτος
Συναλλαγὲς µε μετόχους
Ἑκτακτη εισφορά για την άμυνα σε
λογιζόμενη διανοµἠ μερίσματος

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2020/ 1 Ιανουαρίου 2021

Καθαρό κέρδος για το ἐτος
Συναλλαγὲς µε μετόχους
Έκτακτη εισφορά για την ἅμυνα σε
λογιζόµενη διανοµἠ μερίσματος

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2021

Αποθεματικὀ
έκδοσης

Μετοχικὀ µετοχών unép ἈΑποθεµατικ Συσσωρευμένες
κεφάλαιο το ἀρτιο κεφαλαίου ζημιές Σύνολο

€ € € € €

2.289.534 110.893 9.677 (138.625) 2.271.479
- - - (383.969) (383.969)

- - - (28.668) (28.668)

2.289.534 110.893 9.677 (551.262) 1.858.842
- - - 176.042 176.042

- - - (6.044) (6.044)

�2.289.534 ___110,893 9.677 (381.264) __2.028.840
Εταιρείες nou δεν διανέµουν 70% των κερδών τους μετὰ τη Φορολογία, όπως προσδιορίζονται and τον περὶ
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών and το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφἑρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσὀ ως µἑρισμα.
Ἑκτακτη αμυντική εισφορά προς 17% Ga εἶναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή μερίσματος στην
ἐκταση που οἱ μέτοχοι, KATA το τέλος της περιόδου των δύο ετών and το τἐλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα
κέρδη αναφέρονται, εἶναι φορολογικοἱἰ κάτοικοι Κύπρου και λογίζονται κἀτοικοι (domiciled) Κύπρου. And την 1

Μαρτίου 2019, η λογιζόµενη διανοµή μερίσματος υπόκειται σε συνεισφορά 1,70% στο Γενικὸ Σύστηµα Υγείας,
ποσοστὸ που αυξήθηκε σε 2,65% and την 1 Μαρτίου 2020, µε εξαίρεση την περἰοδο and τον Απρίλιο 2020 ἑως τον
Ιούνιο 2020 ὀταν το ποσοστὸ ήταν 1,70%. To nocd αυτό της λογιζόµενης διανομής μερίσματος μειώνεται µε
οποιοδήποτε πραγματικὀ μέρισμα που ἧδη διανεμήθηκε για το étoc στο οποίο τα κἑρδη αναφέρονται. AUTH η ἕκτακτη
αμυντική εισφορά καταβάλλεται and την Εταιρεία για λογαριασμὀ των μετόχων.
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UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ POON
31 Δεκεμβρίου 2021

Σημ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδος/ (ζημιά) πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογὲς για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15
Ζημιὲς εὐλογων αξιών σε επένδυση σε ακίνητα
(Κἑρδη)/ζημιές εὔλογων αξιών σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικοὺ
που αποτιμούνται σε εὔλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων
XPEWOTIKOUG τόκους 12
Φορολογία
Μερίσματα εισπρακτέα
Αναπροσαρµογἠ ANXA 16

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Μείωση στις εμπορικὲς και λοιπὲς απαιτήσεις
Μείωση στα χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές
Μετρητά που προήλθαν απὀ εργασἰες

Εἰσπραξη μερισμότων

Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν and εργασίες

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15
Εισπράξεις απὀ πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμές για απόκτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικούσε
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων
Εἰσπραξη ano πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
διαθέσιμων προς πώληση
Καθαρά μετρητά που προήλθαν απὀ επενδυτικὲς δραστηριότητες

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αποπληρωμὲς δανείων και τόκων
Αποπληρωμὲς υποχρεώσεων and µισθώσεις
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικὲς δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 1

15

2021 2020
€ €

179.059 (379.375)

15.075 12.469
3.010 252.680

(160.942) 10.240
13.218 18.279

- 4.595
(38.157) (13.372)
(102,486) -

(91.223) (94.484)

9.272 165

33.428
52.201 134.605
3.678 40.286

38.157 13.372

(1.884) (1.927)
39.951 51.731

(8.000)
3.536.494 3.222.060

(3.503.066) (3.181.059)

- 49.320
25.428 90.321

(52.700) (64.901)ο. (15.816) 16.277

�___ (68,516) 81.178
(3.137) 60.874

19,321 41.553

a 16,184 «9.321



UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

1. Σύσταση και κὑριες δραστηριότητες

Χώρα σύστασης

H Εταιρεία Unigrowth Investments Public Ltd (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 10 Δεκεμβρίου 1999 ως
Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα µε τις πρόνοιες του περὶ Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Το εγγεγραμμένο γραφείο της εἶναι στην Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 40, Περιστερώνα, 2731 Λευκωσία, Κύπρος.
Σύμφωνα µε την άποψη των Οργάνων Διοίκησης η Εταιρεία θεωρείται Δημόσια Εταιρεία, σύµφωνα µε τους περί

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόµους.

Κύριες δραστηριότητες

Η κύρια ὁραστηριότητα του Συγκροτήματος εἶναι οἱ επενδύσεις σε κινητές και ακίνητες αξίες. Η Εταιρεία κατέχει
γραφεία στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 20, Λευκωσία, Κύπρος και τα οποία έχει ενοικιάσει και εισπράττει ενοίκια. Το
Συγκρότημα ἔχει επενδύσει και σε ακίνητα στη Ρουμανία.

2. Βάση ετοιµασίας

AUTEG οι ενοποιηµένες οικονομικές καταστάσεις ἔχουν ετοιµαστε σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ANXA), όπως αυτά υιοθετήθηκαν and την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) και τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειὼν Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί
µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως Exe! τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εὔλογη αξία, των επενδύσεων
σε ακίνητα, των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που επιμετρώνται σε εὔλογη αξία µέσω των Λοιπών
Συνολικὠν Εσόδων Και τῶν χρηματοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού Και υποχρεώσεων που αποτιµώνται σε
εὔλογη αξία µἐσω των αποτελεσμάτων.

(8) Δήλωση συμμόρφωσης

Οι οικονομικὲς καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν and την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE), τις απαιτήσεις του περὶ Εταιρειών Νόμου,
Κεφ.113, της Κύπρου και τους περὶ Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονιστικἐς Αποφάσεις και
τον περὶ των Προύποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόµενη Αγορά) Νόμο.

(B) Βάση επιµέτρησης

Οι οικονομικὲς καταστάσεις ἐχουν ετοιμαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτὸς and την περίπτωση
των επενδύσεων που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων και σε εὐλογη αξία µέσω των ἄλλων
συνολικών εισοδημάτων.

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Διεθνών Προτύπων Χρημµατοοικονοµικἠς Αναφορᾶς ("ΔΠΧΑ")
και Διερμηνειῶν ὅπως υιοθετήθηκαν and την Ευρωπαϊκή Ένωση ("EE")

Ano την 1 Ιανουαρίου 2021, το Συγκρότημα και η Εταιρεία υιοθέτησαν ὀλες τις αλλαγὲς στα ANXA ὅπως
υιοθετήθηκαν and την ΕΕ που σχετίζονται µε τις εργασίες τους. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφἑρει σημαντικές
αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας.

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες ἔχουν εκδοθεἰ απὀ το Συμβούλιο Λιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ZAAN") αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2021. Αυτά που σχετίζονται µε τις εργασἰες τους παρουσιάζονται πιο κάτω. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν
προτίθενται να υιοθετήσουν Ta πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους.
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2. Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)

(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν and την ΕΕ

ο ANXA 16 "Μισθώσεις" (Τροποποιήσεις); Μειώσεις Μισθωμάτων Λόγω COVID-19 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ἡ µετά την 1 Ιουνίου 2020)

Προς αντιμετώπιση του αντικτύπου της πανδηµίας COVID-19, το ΣΔΛΠ έχει εκδώσει τροποποιήσεις στο ANXA 16 για
va δώσει τη δυνατότητα στους µισθωτὲς να µην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου (όπως διακοπές ενοικίασης και

προσωρινὲς μειώσεις ενοικἰων) ως τροποποιήσεις της μίσθωσης, εὰν εἶναι ἅμεση συνέπεια του COVID-19 και
πληρούνται συγκεκριμένες προὔποθέσεις. Οἱ τροποποιήσεις παρέχουν προαιρετική, προσωρινή λειτουργικἡ
ελάφρυνση που απλοποιεἰ τον τρόπο µε τον οποίο ο µισθωτής λογιστικοποιεί τις μειώσεις µισθωµάτων λόγω
COVID-19. Εάν ο µισθωτής εφαρμόζει την πρακτικἠ λύση, µπορεί να µην εκτιμήσει αν µια µείωση μισθώµατος
αποτελεί τροποποίηση μίσθωσης, Kal την λογιστικοποιεί µε τον ἰδιο τρόπο µε τον οποίο θα λογιστικοποιούσε την
αλλαγἡ κατ' εφαρµογή του παρόντος προτύπου, εὰν η αλλαγή δεν ἦταν τροποποίηση μίσθωσης. Η Tpononoinon δεν
επηρεάζει τους εκµισθωτές,

ο ANXA 4 "Ασφαλιστήρια Συμβόλαια" (Τροποποιήσεις): Παράταση της Προσωρινής Εξαΐρεσης ano την Εφαρµογή του
ΔΠΙΧΑ 9 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ἡ μετὰ την 1 Ιανουαρίου 2021)

Στὀχος των τροποποιήσεων εἶναι η παράταση της ημερομηνίας λήξης της προσωρινἠς εξαίρεσης and την εφαρµογή
του ANXA 9 για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2023 ἡ μεταγενέστερα (αντὶ and την 1 Ιανουαρίου
2021), προκειµένου να ευθυγραμμιστεὶ η ημερομηνία εφαρµογἠς του ΔΠΧΑ 9 µε To veo ΔΠΙΧΑ 17.

ο ANXA 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" (Τροποποιήσεις), AAN 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Επιμέτρηση" (Τροποποιήσεις) και ANXA 7 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις" (Τροποποιήσεις):
Μεταρρύθμιση των Επιτοκίων Αναφοράς � Φάση 2 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ἡ μετά την 1

Ιανουαρίου 2021).

Ο στὀχος των τροποποιήσεων εἶναι να βοηθήσουν τις οντότητες να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων καὶ να υποστηρἰξουν τους προπαρασκευαστὲς στην εφαρµογή των ANXN όταν
γίνονται αλλαγές στη βάση καθορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών ἡ στις σχέσεις αντιστάθµίσης, ως
αποτέλεσµα της μετάβασης and τη χρήση διατραπεζικὠν επιτοκίων δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά επιτόκια
αναφοράς, στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης επιτοκίων αναφοράς (μεταρρύθμιση των IBOR).

- Ol τροποποιήσεις της Φάσης 2 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα ζητήµατα:-Οι τροποποιήσεις εισάγουν µια πρακτικἠ
λύση εὰν η αλλαγή εἶναι απαραίτητη ως άμεση συνέπεια της μεταρρύθμισης των επιτοκίων αναφοράς και η νέα βάση
καθορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών εἶναι οικονομικά ισοδύναμη' µε την προηγούµενη βάση. Σε αυτές Tic
περιπτώσεις, οἱ αλλαγὲς θα πραγματοποιούντα! μεταβάλλοντας το πραγµατικό επιτόκιο.

-Οι τροποποιήσεις επιτρέπουν επίσης προσωρινὲς εξαιρέσεις and την εφαρµογή συγκεκριμένων απαιτήσεων
λογιστικής αντιστάθµισης, Για παράδειγµα, µια εταιρεία δεν θα χρειαστεί να διακόψει τις υπάρχουσες σχέσεις
αντιστάθµισης αποκλειστικἀ λόγω αλλαγών στην τεκμηρίωση της σχἑσης αντιστάθµισης που απαιτούνται and τη
μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς. Επομένως, όταν ο αντισταθμισμένος κίνδυνος αλλάζει λόγω της
μεταρρύθμισης των επιτοκίων αναφοράς, µια εταιρεία µπορεί να επικαιροποιήσει την τεκμηρίωση της σχέσης
αντιστάθμισης για να αντικατοπτρίζει το νέο επιτόκιο αναφοράς και η αντιστάθµιση μπορεῖ να συνεχίσει χωρὶς
διακοπἠ. Ωστόσο, παρόμοια µε τις τροποποιήσεις της Φάσης 1, δεν υπάρχει εξαἰρεση ano τις απαιτήσεις επιµέτρησης
που ισχύουν για τα αντισταθμισμένα στοιχεία και Ta µέσα αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ANXA 9 ἡ το AAN 39.
Μόλις τεθεί σε ισχύ το νέο επιτόκιο αναφοράς, τα αντισταθμισμέἑνα στοιχεία και Ta µέσα αντιστάθµισης
επανεκτιμώνται µε βάση To VEO επιτόκιο και τυχόν αναποτελεσματικότητα της αντιστάθµισης θα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα,

-Πρόσθετες γνωστοποιήσεις προστέθηκαν στο ANXA 7 προκειµένου οἱ χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να εἶναι
σε θἐση να κατανοήσουν τη φύση και την ἔκταση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η οντότητα και οἱ οποίου

απορρέουν and τα χρηµατοοικονοµικἁ µέσα που υπόκεινται στη μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς, καθώς και
τον τρόπο διαχείρισης των εν λόγω κινδύνων and την οντότητα. Επιπλέον, οἱ γνωστοποιήσεις θα πρέπει να βοηθούν
τους χρήστες στην αξιολόγηση της προόδου της οντότητας όσον αφορά την ολοκλήρωση της μετάβασης στα
εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς και τον τρόπο µε τον οποίο η οντότητα διαχειρίζεται τη μετάβαση αυτή.
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2. Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν and την ΕΕ

e ANXA 3 "Συνενώσεις Επιχειρήσεων" (Τροποποιήσεις), AAN 16 "Evowpatec Ακινητοποιήσεις" (Τροποποιήσεις), AAN
37 "Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακἁ Στοιχεία" (Τροποποιήσεις), Ετήσιες
Βελτιώσεις των ANXA του κύκλου 2018-2020 (ισχύει για ετήσιες περιόδους nou αρχίζουν την ἡ µετά την 1

Ιανουαρίου 2022).

Οι τροποποιήσεις στο ANXA 3 επικαιροποιούν µία παραποµπἠ Tou ANXA 3 στο Εννοιολογικὀ Πλαίσιο της
Χρηματοοικονοµικἡς Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικὲς απαιτήσεις για συνενώσεις επιχειρήσεων.

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 απαγορεύουν σε pia εταιρεία να αφαιρἑσει απὀ το κόστος των ενσώματων
ακινητοποιήσεων ποσά που έλαβε ano την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των
εν λόγω ενσώµατων ακινητοποιήσεων για να καταστούν ἐτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν
λόγω ἐσοδα and πωλήσεις και Ta σχετικά κόστη στα αποτελέσµατα.

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 προσδιορίζουν τα κόστη που pia εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την
αξιολόγηση για το εὰν ἑνα συμβόλαιο εἶναι ζημιογόνο, Οἱ Ετήσιες Βελτιώσεις 2018-2020 προβαίνουν σε ἧσσονος
σηµασίας τροποποιήσεις στα ANXA 1, ANXA 9, AAN 41 και στα ενδεικτικἁ παραδείγματα που συνοδεύουν το ANXA
16.

ο ANXA 17 "Ασφαλιστήρια Συμβόλαια" (συμπεριλαμβανομένων Τροποποιήσεων) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ἡ μετά την 1 Ιανουαρίου 2023).

Τον Mato του 2017, το ΔΣΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17 "Ασφαλιστήρια Συμβόλαια", Eva veo γενικό λογιστικό πρὀτυπο για
ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτει την αναγνώριση και επιµέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση τους. Μόλις
τεθεὶ σε ισχύ, το ANXN 17 Θα αντικαταστήσει το ANXA 4 "Ασφαλιστήρια Συμβόλαια" που εκδόθηκε το 2005. To
ANXA 17 εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους ασφαλιστηρίων συμβολαίων (π.χ. ασφάλειες ζωής, ζωής, γενικού
κλάδου, ἆμεση ασφἆλιση και αντασφἀλιση), ανεξαρτήτως του εἶδους των οντοτήτων που τις εκδίδουν, καθώς και σε
ορισμένες εγγυήσεις και χρηματοοικονομικἁ µέσα µε χαρακτηριστικἁ διακριτικἠς συµµετοχής. Θα ισχύσουν ορισμένες
εξαιρέσεις and το πεδίο εφαρµογής. Στις 25 Ιουνίου 2020, το ZAAN προέβη στην ἐκδοση τροποποιήσεων στο ANXA
17, επιβεβαιώνοντας τις αλλαγὲς στο πρὀτυπο, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αρχικής εφαρµογἡἠς για την ἡ

μετά την 1 Ιανουαρίου 2023.

9 ΛΛΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων" (Τροποποιήσεις): Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως
Βραχυπρόθεσµες και Μακροπρόθεσµες (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ἡ µετά την 1 Ιανουαρίου
2023)

Το ΣΔΛΠ προέβη στην ἐκδοση τροποποιήσεων στο AAN 1 µε στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρµογἠ των
απαιτήσεων του προτύπου και να αποσαφηνἰσουν τις απαιτήσεις για τον καθορισμό κατά πὀσο µια υποχρέωση
ταξινομείται ως βραχυπρόθεσµη ἡ µακροπρόθεσµη. Σύμφωνα µε τις υφιστάμενες απαιτήσεις του AAN 1, οἱ εταιρείες
ταξινομούν µια υποχρέωση ὡς βραχυπρὀθεσµη όταν δεν κατέχει ανεπιφύλακτο δικαίωµα αναβολἠς του
διακανονισμού της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα µήνες μετά την περίοδο αναφοράς, Ως µέρος των
τροποποιἠσεών του, το LAAN έχει καταργήσει την anaitnon να υπάρχει ἑνα άνευ όρων δικαίωμα και, αντίθετα,
απαιτεί τώρα ότι το δικαίωμα για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία
αναφοράς.

ο ANXA 10 "Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις" (Τροποποιήσεις) και ΔΛΠ 28 "Επενδύσεις σε Luyyeveic
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες" (Τροποποιήσεις): Πώληση ἡ Συνεισφορά Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός
Επενδυτἠ και της Συγγενούς του Εταιρίας ἠ της Κοινοπραξίας του" (η ημερομηνία ισχύς έχει µετατεθεί επ' αὀριστο).
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2. Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν and την ΕΕ (συνέχεια)

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν µια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξὺ των απαιτήσεων του ANXA 10 και εκείνες
Tou ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση Της πώλησηςἡ της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή
και της συγγενούς του εταιρίας ἡ της κοινοπραξίας του. H κὑρία συνέπεια των τροποποιήσεων εἶναι ότι TO συνολικό
κέρδος ἡ ζημιά αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαμβάνει µια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ANXA 3). Μέρος
του κέρδους ἡ ζημιὰς αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγἡ περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που dev συνιστούν
επιχείρηση, Τον Δεκέμβριο 2015, το SAAN ανέβαλε την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ αυτή η τροποποίηση επ'
αὁριστο μἑχρι να υπάρξει αποτέλεσµα and την ερευνητική µελέτη για την μέθοδο της καθαρής θέσης,

(5) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων

H ετοιμασία των ενοποιηµένων και ατομικὠν οικονομικὼν καταστάσεων σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεἰ ano τη Διεύθυνση, την ἁσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και
παραδοχών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας οἱ οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικὠν αρχών και των
und αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Ol εκτιμήσεις και οἱ

υποστηρίζουσες παραδοχὲἑς βασίζονται στην Ιστορικἡ εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οἱ οποίοι
πιστεύεται ὁτι εἶναι Aoyikoi und τις περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί να διαφέρουν ano αυτές τις
εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις Kal υποστηρίζουσες napadoyéc αναθεωρούνται σε συνεχἠ βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικὲς εκτιμήσεις
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την
περίοδο ἡ mv περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικὲς περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα
όσο και μελλοντικές περιόδους.

Κρίσεις
Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρµογἠ των λογιστικὠν αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντικἡ επίδραση στα
ποσά που αναγνωρίστηκαν στις EVONOINUEVEG οικονομικὲς καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ακόλουθες σημειώσεις:

ο Σηµείωση 5 "Αναγνώριση εισοδημάτων" εισόδημα and προμήθειες: κατά πόσο το Συγκρότημα και η Εταιρεία
ενεργούν ως αντιπρόσωποι ἡ ως κύριοι συμβαλλόμενοι στη συναλλαγή.

Παρσαδοχές και εκτιμήσεις

Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις οἱ οποίες έχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλἑσουν ουσιώδες σφάλμα
στο επὀµενο οικονομικό ETOG περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις:

ο Σηµείωση 10 - "Φορολογία" γία τον καθορισμό οποιασδήποτε πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
ο Σηµείωση 19 υπολογισμός της πρὀβλεψης αναμενόμενων πιστωτικών ζηµίων (ECL) για εµπορικἐς απαιπήσεις όσο
αφορά τις πιθανότητες µη αποπληρωµήἠς των οφειλόµενων ποσών.

Υπολογισμός εύλογης αξίας

Μερικὲς απὀ τις λογιστικές πολιτικὲς και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας απαιτούν τον
υπολογισμό της εύλογης αξίας για χρηµατοοικονομικἁ και µη χρηματοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και

υποχρεώσεις,

Για τον υπολογισμό της εὐλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων το Συγκρότημα και η Εταιρεία
χρησιμοποιούν, όσο το δυνατὀν περισσότερο, παρατηρήσιµα δεδομένα της αγοράς,
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2. Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)

Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικἁ επίπεδα στην ιεραρχία εὐλογων αξιών ανάλογα µε τα δεδοµένα
που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίµησης, ὡς ακολούθως:
«Επίπεδο 1 - τιμὲς χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργὲς αγορές για όμοια στοιχεία ενεργητικού ἡ
υποχρεώσεις,
¢ Επίπεδο 2 - πληροφορίες πἐραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που αφορούν
τα στοιχεία ενεργητικού ἡ υποχρεώσεις, cite ἆμεσα (δηλαδή τιμές) εἶτε ἐμμεσα (δηλαδἠ που πηγάζουν and τις τιμές).
ο Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ἡ υποχρέωση nou δεν βασἰζονται σε δημοσιευμένα δεδοµένα
της αγοράς.

Εάν οἱ πληροφορίἰες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εὔλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικἀ επίπεδα στην ιεραρχία εὔλογων αξιών, τότε η συνολικἠ εύλογη αξία
κατηγοριοποιείται στο ἰδιο επίπεδο στην ιεραρχία εὔλογων αξιὼν µε το χαμηλότερο επίπεδο των πληροφοριών οἱ

οποίες εἶναι σημαντικὲς στο συνολικό υπολογισμό.

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία αναγνωρίζουν τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων στην Ιεραρχία εύλογης αξίας
στο τὲλος της περιόδου αναφοράς ὀπου παρουσιάστηκε η µεταβολή.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις παραδοχές που ἐγιναν για τον υπολογισμό των εὑλογων αξιὼν συμπεριλαμβάνονται
στις σημειώσεις:

Σηµείωση 15 - Ακίνητα για enévduon
© Σηµείωση 28 - Χρηματοοικονομικἁ µέσα

(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας εἶναι για το έτος nou ἐληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2021 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (6), το onoio εἶναι To επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας Kai στην
περίπτωση της Εταιρείας εἶναι To κυρίως χρησιμοποιούμενο νόμισμα (νόμισμα λειτουργίας) που παρουσιάζει
καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων της,
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3. Σημαντικὲς λογιστικές πολιτικὲς

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικὲς που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτὼν των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων αναφέρονται πιο κἀτω. Αυτές οι πολιτικὲς ἐχουν εφαρμοστεὶ µε συνέπεια για όλα τα ἑτη που
παρουσιάζονται σ' αυτές τις ενοποιημένες οικονομικὲς καταστάσεις, εκτὸς εάν δηλώνεται διαφορετικἀ.

Βάση ενοποίησης

Η Εταιρεία στο τέλος του οικονομικού της ETOUG έχει θυγατρικὲς εταιρείες και µε βάση το άρθρο 142(1)(β) του περὶ

Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, πρέπει να ετοιμάσει EVONOINUEVEG οικονομικές καταστάσεις τις οποίες να
υποβάλει ενώπιον της Εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ol ενοποιηµένες οἰκονομικὲς καταστάσεις του
Συγκροτήµατος περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας της Unigrowth Investments Public
Ltd και Unigrowth Investitii S.R.L.

Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές NOAITIKES για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όλων των
εταιρειών του Συγκροτήµατος. Όλα τα υπόλοιπα και οἱ συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος
απαλεἰφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.

Συνενώσεις επιχειρήσεων

Η απὀκτηση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. To µεταβιβασθὲν αντάλλαγμα σε
µια συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται σε εὔλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το ἆθροισμα της εὔλογης αξίας
κατά την ημερομηνία απόκτησης των µεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού aNd το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων
που αναλήφθηκαν and το Συγκρότημα προς τους προηγούμενους µετόχους και τα συμμετοχικά δικαιώµατα που έχει
εκδώσει το Συγκρὀτηµα 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 To Συγκρότημα ανέλαβε
τα κόστη και παρασχέθηκαν οἱ υπηρεσίες,

Κατά την ηµεροµηνία της απὀκτησης, τα αναγνωρἱσιµα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οἱ αναλαμβανόμενες
υποχρεώσεις αναγνωρἱζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης, εκτὀς and:
ο αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ἡ υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ἡ στοιχεία ενεργητικού

σχετικἀ µε παροχές σε υπαλλήλους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύµφωνα µε το AAT 12 'Φόροι
Εισοδήματος και AAN19 Παροχὲς σε Υπαλλήλους' αντιστοίχως,

ο υποχρεώσεις ἡ συμμετοχικοί τίτλοι σχετικοὶ µε παροχές που εξαρτώνται and την αξία των µετοχών του
αποκτώµενου ἡ µε την αντικατάσταση των παροχών που εξαρτώνται and την αξία των μετοχών του
αποκτώµενου µε τις παροχὲς που εξαρτώνται ano την αξία των µετοχών του Συγκροτήματος, που

επιμετρούνται σύµφωνα µε το ANXA 2 Παροχές που Εξαρτώνται απὀ την Αξία των Μετοχών' κατὰ την
ηµεροµηνία απόκτησης, και

ο στοιχεία ενεργητικού (ή ομάδα εκποίησης) Ta οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση κατά την
ημερομηνία απὀκτησης σύμφωνα µε το ANXA 5 'Mn Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται
προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες', τα οποία αναγνωρίζονται και επιμετρούντα!ι σύµφωνα µε το
εν λόγω πρὀτυπο.
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3. Σημαντικὲς λογιστικὲς πολιτικὲς (συνέχεια)

Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)

Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του
ποσού τυχόν µη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώµενο, και της εὔλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησης
των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώµενο, απὀ το καθαρό
των ποσών κατὰ την ηµεροµηνία απὀκτησης and τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και TIC
αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά and επανεκτίµηση, το καθαρό των ποσών κατά την ηµεροµηνία απόκτησης
ano 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
εὐλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία απὀκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρὀτηµα

προηγουμένως
στον αποκτώμµενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα ως κέρδος Eni αγοράς

ευκαιρίας,

Μη ελέγχουσες συμμετοχὲς που αποτελούν παρόντα Ιδιοκτησιακἀ δικαιώµατα και προσδίδουν στους κατόχους τους
δικαιώµατα αναλογικὠν µεριδίων Eni των καθαρὠν στοιχείων ενεργητικού της οικονοµικής οντότητας σε περίπτωση
ρευστοποίησης, μπορούν αρχικά να επιμετρηθούν cite στην εὔλογη αξία, εἶτε στο αναλογικό ποσοστό τους Eni της
µη ελἐγχουσας συµµετοχής, των καθαρὼν αναγνωρίσιµων στοιχείων ενεργητικού του αποκτώµενου. Η επιλογἡ της
βάσης επιµέτρησης γίνεται ava συναλλαγή. Άλλοι τύποι µη ελεγχουσὼν συμμετοχών επιμετρούνται στην εὔλογη
τους αξία, ἡ κατά περίπτωση, µε βάση τις απαιτήσεις ἀλλων ANXA.

Όταν η αντιπαροχή που µεταφἑρει το Συγκρότηµα σε µια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού
ή υποχρεώσεις Που προκύπτουν and ρύθμιση ενδεχόµενου ανταλλάγματος, το ενδεχόμενο αντάλλαγμα
αναγνωρίζεται στην εὔλογη του αξία κατὰ την ημερομηνία απόκτησης και περιλαμβάνεται ὡς µέρος της αντιπαροχής
που μεταβιβάστηκε στη συνένωση. Μεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγματος που πληρούν Tic
προὐποθέσεις των προσαρµογών κατά την περἰοδο επιµέτρησης, προσαρμόζονται αναδρομικἁ, προκαλώντας την
αντίστοιχη προσαρµογἠ στην υπεραξία. ΟΙ προσαρμογὲς κατὰ την περίοδο επιµέτρησης εἶναι προσαρμογὲς που
προκύπτουν and την απὀκτηση πρὀσθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 'περιόδου επιµέτρησης' (η οποία δεν
µπορεί να υπερβεἰ το Eva έτος and την ημερομηνία απόκτησης) σχετικἁ µε γεγονότα και συνθήκες που υφίσταντο
κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.

Η εκ νέου λογιστικοποίηση των μεταβολών στην εὐλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που δεν πληρούν τις
προὐποθέσεις των προσαρµογών κατά την περίοδο επιµέτρησης εξαρτάται and το πὠς κατατάσσεται το ενδεχόμενο
ανταλλάγματος. Ενδεχόµενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ὡς καθαρή θέση δεν επιµετράται εκ νέου και ο

µεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται στην καθαρἠ θέση. Ενδεχόµενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ὡς
στοιχείο ενεργητικού ἡ υποχρέωση επιμετράται EK νέου σύμφωνα µε το ΔΑΠ 39, ἡ µε το AAN 37 Προβλέψεις,
Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία', όπως αρμόζει, και τυχόν κέρδος ἡ ζημιά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.

Όταν µια συνένωση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σταδιακἁ, το Συγκρότηµα επιμετρά εκ νέου τα συμμετοχικά
δικαιώµατα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτὠώμενο στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης
(δηλ. την ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αναλαμβάνει τον έλεγχο) και αναγνωρίζει τυχόν κἐρδος ἡ ζημιά
στα αποτελέσµατα. Ποσά που προέκυψαν and συμμετοχικά δικαιώµατα στον αποκτώμενο προγενέστερα της
ημερομηνίας απόκτησης, τα οποία εἶχαν αναγνωριστεὶ στα Λοιπά Συνολικά 'Eooda, ανακατατάσσονται στα
αποτελέσµατα εφόσον τέτοιος χειρισμός θα απαιτείτο εὰν τα συμμετοχικά δικαιώματα εἶχαν διατεθεὶ απευθείας.

Αν η αρχικἠ 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 nocd τα στοιχεία για τα οποία η λογιστικοποΐηση Sev εἶναι πλήρης, Τα προσωρινά
αυτά ποσά προσαρμόζονται αναδροµικἀ κατὰ τη διάρκεια της περιόδου επιµέτρησης, ἡ πρόσθετα στοιχεία
ενεργητικού ἡ υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, WOTE να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για
γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εὰν ἧταν γνωστά, θα εἶχαν επηρεάσει την
επιµέτρηση των ποσὼν που αναγνωρίστηκαν and εκείνη την ημερομηνία.
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Οικονομικὲς πληροφορίἰες κατά τομέα

Το Συγκρότημα ὁραστηριοποιείται σε δυο επιχειρηματικούς τοµείς, τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά µέσα και τις
επενδύσεις σε ακίνητα. Το Συγκρότημα εἶναι οργανωμένο σε éva λειτουργικό τοµέα και ὁραστηριοποιεἶται στην
Κύπρο Και στη Ρουμανία. Ο ανώτερος λειτουργικός υπεύθυνος για την λήψη αποφάσεων εἶναι το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συγκροτήματος.

Ἐσοδα

ο Ἔσοδα ano επενδύσεις σε χρηματιστηριακἑὲς αξίες

Μερίσματα ano επενδύσεις σε χρηματιστηριακὲς αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το Sikaiwpa του
Συγκροτήματος να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεἰ µεταφἑρονται στα αποτελέσµατα. Οἱ τόκοι
εισπρακτέοι and επενδύσεις σε Χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των
δεδουλευµένων εσόδων,

Κέρδη ἡ ζημιές and την εκποίηση επενδύσεων σε χρεόὀγραφα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των
καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται και μεταφέρονται στα
αποτελἑσµατα.

Η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων στην εὐλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων στις 31
Δεκεμβρίου 2021 και της μέσης TING κὀστους αντιπροσωπεύει µη Ππραγµατοοποιηθέντα κἑρδη ἡ

µηπραγµατοποιηθείσες ζημιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που αυτή προκύπτει.

9 'Eooda ano ενοίκια

To ἐσοδο and ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχἠ των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα µε την
ουσία των σχετικών συμφωνιών.

9 Ἔσοδα ano μερίσματα

Τα ἐσοδα and μερίσματα αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα εἰσπραξής των μετόχων ἐχουν
οριστικοποιηθεἰ.

'Eooda χρηµατοδότησης

Ta ἐσοδα χρηµατοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου,

Ἐξοδα χρηµατοδότησης

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτἑλεσµατα µε βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος αποτιµώνται
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί το
Συγκρότημα ('TO νόμισμα λειτουργίας'). ΟΙ ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ
(€), το οποίο εἶναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήµατος.
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(2) Συναλλαγὲς και υπόλοιπα
Συναλλαγὲς σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στα νομίσματα λειτουργίας µε βάση τις Τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής, Χρηματικά στοιχεία ενεργητικοὺὐ και υποχρεώσεις που
αποτιμούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας Χρησιμοποιώντας την τιµή
συναλλάγματος την ηµέρα της κατάστασης χρηµατοοικονοµικἠς θέσης, Μη χρηματικἁ στοιχεία ενεργητικού
και υποχρεώσεις που επιμετρώνται σε εύλογη αξία σε ξένο νόµισµα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας
στην τιµή που Ισχύει όταν υπολογίζεται η εὔλογη αξία. Μη χρηματικἁ στοιχεία που επιμετρώνται σε ιστορικὀ
κόστος σε ξένο συνάλλαγμα μετατρέπονται στην τιµή την ηµέρα της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και

ζημιές που προκύπτουν απὀ την εξόφληση τἐτοιων συναλλαγών και απὀ τη μετατροπή µε τη συναλλαγματική
ισοημµία που ισχύει την ηµεροµηνία αναφοράς χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που εἶναι
σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και παρουσιάζονται στα έξοδα χρηµατοδότησης.

Συναλλαγματικὲς διαφορὲς που προκύπτουν ano την μετατροπή των ακόλουθων στοιχείων αναγνωρίζονται
στα λοιπά συνολικἁ ἐσοδα:

-επένδυση σε συμμετοχικούς τίτλους ορίζεται όπως επιμετρείται σε εὔλογη αξία µέσω λοιπων συνολικών
εσόδων

-χρηματοικονοµμικἡ υποχρέωση που ορίζεται ως αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση
εξωτερικού

-επιλέξιµες αντισταθµίσεις ταμειακών ροών όταν η αντιστάθμιση εἶναι αποτελεσµατικἠ.

Φορολογία

Το ἐξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου.

Ol τρἐχουσες φορολογικὲς υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναμένεται ὅτι
θα πληρωθεί ἡ θα ανακτηθεἰ and τις φορολογικὲς αρχὲς χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες
που εἶχαν θεσπισθεί ἡ ουσιαστικά θεσπισθεἰ μέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς,

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µἐθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις
προσωρινὲς διαφορὲς που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
και των αντίστοιχων ποσὼν στις ενοποιηµένες οικονομικὲς καταστάσεις, Οι φορολογικοί συντελεστές που
θεσπίστηκαν στο παρὀν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην ἐκταση που εἶναι πιθανόν ὅτι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα εἶναι διαθέσιµα ἑναντι των οποίων οἱ προσωρινἑς διαφορὲς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμιψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα
συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε τρἐχουσες φορολογικὲς υποχρεώσεις και όταν οἱ

αναβαλλόµενες φορολογίες σχετίζονται µε την ἴδια φορολογική αρχή.

Μερίσματα

Η διανοµή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην
περίοδο που τα μερίσματα εγκρίνονται and τους μετόχους.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε Ιστορικὀ κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και

τις οποιεσδήποτε συσσωρευμὲνες ζημιές αποµείωσης,
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμὸς (συνέχεια)

Οι αποσβέἑσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή μέθοδο ὡστε να διαγραφεί το κόστος του κἆθε στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστηµα της αναμενόμενης ὠφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια
ποσοστά απὀσβεσης εἶναι τα ακόλουθα:

%
Ἐπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10

Η υπολειµματική αξία και η ὠφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν
αυτό θεωρηθεἰ αναγκαἰο,

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού εἶναι µεγαλύτερη and To υπολογιζόμενο ποσὀ ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αµέσως στο ποσό της ανάκτησης.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσµατα
στην περἰοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και ἆλλες μεταγενέστερες δαπάνες
περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν εἶναι πιθανό πως 8a προκύψουν μελλοντικά οικονομικἀ
οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα and αυτά που αρχικά αναμµένονταν σύμφωνα µε την αρχικἠ απὀδοση του
στοιχείου ενεργητικού. Ol σημαντικὲς ανακαινίσεις αποσβένονται KATA τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του
σχετικού στοιχείου ενεργητικού.

'Eva στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ἡ όταν δεν αναμένεται va
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη and τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κἑἐρδος ἡ ζημιά που
προκύπτει κατά την πώληση ἡ την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων καὶ εξοπλισμού
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού
και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.

Αναβαλλόμενο ἐσοδο

Το αναβαλλόμενο ἐσοδο περιλαμβάνει εισπράξεις ἐναντι εσόδων που αφορούν μεταγενέστερη οικονομική NEpiodo.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως καταστήματα και γραφεία, κατέχονται and το Συγκρότημα για
µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικἰου και/ή για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται and τον ἰδιο. Οἱ

επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη
ετησίως and εξωτερικούς εκτιμητές. Μεταβολές στις εὖλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.

'Eva στοιχεἰο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ἡ όταν αποσύρεται μόνιμα and τη χρήση και δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικἀ οφέλη and τη συνεχἠ χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος
ἡ ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφἠ του ακινήτου (υπολογίζεται ὡς η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος
της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτελέσµατα στην περἰοδο
κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται. Όταν επἐνδυση σε ακίνητα που εἶχαν ταξινομηθεί προηγούµενως στα
ακίνητα, εγκαταστάσεις και

εξοπλισμὀς πωληθεἰ, τότε σχετικἀ ποσά που συμπεριλαμβάνονται στο αποθεµατικὀ επανεκτίµησης µεταφἑρονται στο
αποθεµατικὀ προσόδου.

25



UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

3. Σημµαντικὲς λογιστικὲς πολιτικὲς (συνέχεια)

Μισθώσεις

Κατά την ἐναρξη ισχύος της σύμβασης, το Συγκρότημα εκτιμά εἄν η σύμβαση εἶναι, ἡ εμπεριέχει, μίσθωση. Μία

σύμβαση εἶναι, ἡ εμπεριέχει, µία μίσθωση όταν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός
αναγνωριζόµενου στοιχείου ενεργητικού για µια Χρονική περἰοδο ἐναντι ανταλλάγματος. Για να εκτιμήσει εάν η
σύμβαση μεταβιβόζει το δικαίωµα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόµενου στοιχείου ενεργητικού, το Συγκρότημα
εκτιμἁ εάν:
� η σύµβαση συγκαταλέγει τη χρήση ενός αναγνωριζόµενου στοιχείου ενεργητικού - συνήθως το αναγνωριζόμενο

στοιχείο ενεργητικού προσδιορίζεται ρητά ἡ µέσω ἐμμεσου προσδιορισμού και πρέπει να εἶναι φυσικά διακριτό ἡ
να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη την ικανότητα ενός φυσικά διακριτούὐ στοιχείου ενεργητικού. Εάν ο
προμηθευτής διατηρεἰ το ουσιαστικό δικαίωµα υποκατάστασης του στοιχείου ενεργητικού, τότε το στοιχεἰο
ενεργητικού δεν προσδιορίζεται.

� To Συγκρότημα Exel To δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα Τα οικονομικά οφέλη and τη χρήση του στοιχείου
ενεργητικού καθ' όλη την περἰοδο χρήσης, και

� To Συγκρότηµα Exel To δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το Συγκρότημα EXE! αυτό
το δικαίωμα όταν Exel Τα δικαιώµατα λήψης αποφάσεων που εἶναι πιο σηµαντικά για την αλλαγή του τρόπου και
του σκοπού χρήσης του στοιχείου ενεργητικού. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου η απόφαση για το πώς και για ποιο
σκοπὀ Χρησιμοποιείται To στοιχείο ενεργητικού εἶναι προκαθορισμένη, το Συγκρότημα ἐχει το δικαίωµα va
κατευθύνει τη χρήση του στοιχείου ενεργητικού εάν:

� το Συγκρότημα ἔχει το δικαίωµα εκμετάλλευσης του στοιχείου ενεργητικού, ἡ
� To Συγκρότηµα σχεδίασε το στοιχείο ενεργητικού µε τρὀπο που προκαθορίζεται για ποιο σκοπὀ Θα

χρησιµοποιηθεἰ,

Κατά την ἐναρξη ἡ την επανεξέταση µιας σύμβασης που περιέχει στοιχείο μίσθωσης, το Συγκρότημα κατανἑµε! TO

αντάλλαγμα του συμβολαίου σε κάθε µισθωμένο στοιχείο ενεργητικού µε βάση τις σχετικὲς αυτοτελείς TILES.
Ωστόσο, για τις µισθώσεις γης και κτιρίων στις οποίες εἶναι µισθωτής, το Συγκρὀτηµα Exel επιλέξει να µη διαχωρίζει
τα µη µισθωμἑνα στοιχεία και να αντιμετωπίζει λογιστικά τα στοιχεία μίσθωσης και µη μίσθωσης ως ενιαίο µισθωτικὀ
στοιχείο.

ΤοΣυγκρότηµαως µισθωτής,

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει Eva δικαίωµα χρήσης στοιχείου ενεργητικού και µια υποχρέωση μίσθωσης κατά την
ηµεροµηνία ἐναρξης της μίσθωσης. Το δικαίωµα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποτιμάται αρχικἁ στο κὁστος, TO
οποίο περιλαμβάνει το αρχικὀ ποσὀ της υποχρέωσης μίσθωσης προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωμές µισθωµάτων
που πραγµατοποιήθηκαν κατά ἡ πριν and την ηµεροµηνία EvapEnc, καθώς και κάθε αρχικό άμεσο κὀστος και

εκτίμηση του κόστους αποσυναρµολόγησης και απομάκρυνσης του υποκείµμενου στοιχείου ενεργητικού ἡ
επαναφοράς Tou υποκείµενου στοιχείου ενεργητικού ἡ του χώρου στον οποίο βρἰσκεται, μείον οποιαδήποτε κἰνητρα
μίσθωσης έχουν εισπραχθε,

Το δικαίωµα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποσβέἑνεται στη συνέχεια µε τη μέθοδο της σταθερἠς απὀσβεσης and
την ημερομηνία ἔναρξης Exp! την ηµεροµηνία λήξης της ὠφέλιμης ζωής του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου
ενεργητικού ἡ το τέλος της µίσθωσης. Οἱ εκτιµώμενες ωφέλιµες ζωές των στοιχείων ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης
καθορίζονται στην ἴδια βάση µε αυτἡ των ακινήτων και εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου
ενεργητικού ελέγχεται περιοδικἁ για τυχόν ζημιὲς αποµείωσης και προσαρμόζεται για ορισμένες επαναµετρήσεις της
υποχρέωσης μίσθωσης.

Η υποχρέωση and τη μίσθωση αρχικά επιµετράται στην παρούσα αξία των µισθωμάτων τα οποία παραμένουν
ανεξόφλητα κατά την ηµεροµηνία έναρξης της μίσθωσης. Τα μισθώματα προεξοφλούντα! µε το διαφορικὀ επιτόκιο
της μίσθωσης, εφόσον µμπορεὶ να καθοριστεἰ εύκολα. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεἰ να καθοριστεἰ εὐκολα, To
Συγκρότημα χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο του Συγκροτήματος,

Τα μισθὠώματα που περιλαμβάνονται στην επιµέτρηση της υποχρέωσης της μίσθωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
� σταθερά μισθώματα, περιλαμβανομένων άλλων µισθωµάτων που ουσιαστικἁ θεωρούνται ὡς σταθερά,
� τα κυµαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται and ἑνα δείκτη ἡ Eva επιτόκιο, Ta οποία αρχικἀ επιμετρώνται

µε χρήση του δείκτη ἡ του επιτοκίου κατὰ την ημερομηνία ἐναρξης της περιόδου μίσθωσης.
� Ta ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν για την εγγυημένη υπολειμματική αξία, και
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Μισθώσεις (συνέχεια)
� την τιµή άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος αγοράς εάν εἶναι σχετικά βέβαιο STI το Συγκρότημα Ga ασκήσει το

εν λόγω δικαίωµα, τα μισθὠώματα που εἶναι πληρωτέα σε οποιαδήποτε προαιρετικἡ περἰοδο παράτασης, εάν εἶναι

σχετικά βέβαιο ότι το Συγκρότημα θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωµα ανανέωσης της σύμβασης, και την καταβολή
χρηµατικὠν ποινών για πρόωρο τερµατισμὀ συµβάσεων, εκτός εάν εἶναι σχετικά βέβαιο ότι το Συγκρότημα δεν
θα τερματίσει πρόωρα οποιαδήποτε σύμβαση.

Η υποχρέωση and χρηµατοδοτικἠή μίσθωση αποτιμάται στο αποσβεσμἑνο κὀστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Αναπροσαρµόζεται όταν υπάρχει µεταβολἠ στις μελλοντικές πληρωμὲς µισθωµάτων που
προκύπτουν and µεταβολή του δείκτη ἡ του επιτοκίου, εὰν υπάρχει µεταβολή στην εκτίµηση του Συγκροτήματος για
To ποσὀ που αναμένεται να καταβληθεἰ στο πλαίσιο εγγύησης υπολειμματικής αξίας ἡ αν το Συγκρότημα αλλάξει
αξιολόγηση για το εἄν θα ασκἠήσει µια επιλογἡ αγοράς, παράτασης ἡ τερματισμού µιας σύμβασης μίσθωσης.

Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμὸόζεται κατ' αυτόν τον τρὀπο, πραγματοποιεἶται αντίστοιχη προσαρμογή
στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ἡ καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν η
λογιστικἠ αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού έχει ήδη μηδενισθεὶ.

Βραχυπρόθεσµεςµισθώσεις καιµσθώσεις στοιχείων ενεργητικούχαμηλής αξίας

Το Συγκρότημα ἐχει επιλέξει να µην αναγνωρίζει τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού και τις υποχρεώσεις
µισθώσεων για βραχυπρόθεσµες µισθώσεις που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ἡ λιγότερο και γα µισθώσεις
στοιχείων ενεργητικού µε χαμηλή αξία (δηλ. για εξοπλισμό πληροφορικής, εξοπλισμό γραφείου κτλ.). Το Συγκρότημα
αναγνωρίζει τα μισθώματα που σχετίζονται µε αυτὲς τις µισθώσεις ως ἐξοδο µε βάση τη σταθερή μέθοδο KaTA τη
διάρκεια της μίσθωσης.

Απομείωση στην αξία µη χρημµατοοικονομικών στοιχεἰίων 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 i
μεταβολὲς στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία µπορεί να µην εἶναι ανακτήσιµη. Ζημιἁ αποµείωσης
αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το
ανακτήσιμο ποσὀ εἶναι το µεγαλύτερο της εὔλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της
αξίας λόγω χρήσης. Για σκοποὺς προσδιορισμού της αποµείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα
μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστὲς, αναγνωρίσιμες ταμειακὲς pots (μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών). Μη χρηµατοοικονοµικἁἀ στοιχεία ενεργητικού, εκτὸς της υπεραξίας, τα οποία έχουν υποστεὶ
απομείωση ελέγχονται yia πιθανἠ αντιστροφἠ της αποµείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Χρηματοοικονομικὰ στοιχεἰα ενεργητικού - Ταξινόμηση

Το Συγκρότημα ταξινομεί Ta χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στις πιο κάτω κατηγορἰες επιµέτρησης:
e Αυτά που επιμετρούνται peténeita σε εὔλογη αξία (εἶτε µέσω των Λοιπών Συνολικὠν Εσόδων ἡ µέσω των

αποτελεσμάτων),και
° Αυτά που επιμετρούνται σε anooBeapévo κόστος.
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χρηματοοικονομικάἆ στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)

Χρηματοοικονοµικἀά στοιχεία ενεργητικού - Ταξινόμηση (συνέχεια)

Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιµέτρηση των χρεωστικὠν χρηματοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού εξαρτάται
ano (i) To επιχειρηµατικὀ μοντέλο του Συγκροτήματος για τη διαχείριση του σχετικοὐ χαρτοφυλακίου
χρηματοοικονομικὠν στοιχείων ενεργητικού και (ii) Ta χαρακτηριστικἁ των συμβατικών ταμειακών ροών του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Κατά την αρχική αναγνώριση το Συγκρότημα µπορεἰ να προσδιορίσει
αμετάκλητα ἑνα XPEWOTIKO χρηματοοικονομικὀ στοιχείο ενεργητικού που κατά Ta άλλα πληροί τις απαιτήσεις για
αποτίµηση στο αποσβεσμένο κόστος ἡ στην εὔλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικὠν Εσόδων ἡ στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσμάτων εάν αυτό απαλείφει ἡ μειώνει σηµαντικά µια λογιστική αντιστοιχία που διαφορετικἀ θα
προέκυπτε.

Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση θα εξαρτηθεἰ and το κατά
πόσο το Συγκρὀτηµα προσδιόρισε αμετάκλητα κατά THY αρχική αναγνώριση για va λογιστεί η µετοχικἠ επένδυση σε
εύλογη αξία µέσω των Λοιπὠν Συνολικὠν Εσόδων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται avd επένδυση,

Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονοµικἀ στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται σε εὔλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων.

Για τα στοιχεία ενεργητικού που επιμετρούνται σε εύλογη αξία, τα κἐρδη και ζημιές θα αναγνωριστούν εἶτε στα
αποτελέσµατα ἡ στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν διακρατούνται για
εμπορία, αυτό θα εξαρτηθεί στο κατά πὀσο το Συγκρότηµα έκανε µια αμετάκλητη επιλογή κατὰ την αρχική
αναγνώριση για να λογιστεί η µετοχική επένδυση σε εύλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικὠν Εσόδων.

Χρηματοοικονοµμικἁ στοιχεία ενεργητικού- Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης

Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικοὺ που απατούν παράδοση εντὸς του
χρονικού πλαισίου που ορίζεται and τον κανονισµὀ ἡ and τη σύμβαση αγοράς (αγορές και πωλήσεις µε βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης) αναγνωρίζονται κατἀ την ηµεροµηνία της συναλλαγής που εἶναι η ημερομηνία
κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσμεύεται να παραδώσει Eva χρηματοοικονομικὀ µέσο. Όλες οι αγορές και πωλήσεις
αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα καταστεἰ µέρος στις συμβατικὲς διατάξεις του μέσου.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα εἴσπραξης ταμειακὼν ροών
and τα χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού έχουν λήξει ἡ ἐχουν μεταφερθεί και το Συγκρότημα έχει μεταφέρει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και Ta οφέλη της Ιδιοκτησίας.

χρηματοοικονομικἁ στοιχεῖα ενεργητικού - Επιµέτρηση

Κατά την αρχικἠ αναγνώριση, το Συγκρότημα επιµετρά EVA χρηματοοικονομικὀ στοιχείο ενεργητικού σε εύλογη αξία
και επιπλἑέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που dev εἶναι σε εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται ἆμεσα µε την απὀκτηση Tou χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού. Το κὀστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικὠν στοιχείων ενεργητικοὺ που αναγνωρίστηκαν σε
εύλογη αξία µἐσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ὡς ἐξοδο στα αποτελέσµατα. Η εὐλογη αξία κατὰ την αρχική
αναγνώριση αναγνωρίζεται µόνο ev υπάρχει διαφορά μεταξὺ της εύλογης αξίας και της πµής συναλλαγής η οποία

μπορεί να αποδειχθεἰ and άλλες παρατηρήσιµες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορἀ µε το ἰδιο µἐσο ἡ απὀ µια τεχνικἠ
αποτίµησης των οποίων τα στοιχεία εισαγωγἠς περιλαμβάνουν µόνο στοιχεία and παρατηρήσιµες αγορές.

Τα χρηματοοικονοµικἀ στοιχεία ενεργητικού µε ενσωματωμένα παράγωγα λαμβάνονται υπόψη στην ολότητα τους
όταν καθορίζεται κατά πὀσο οι ταμειακὲς τους ροὲς αποτελούν αποκλειστικἁ αποπληρωμὲς κεφαλαίου και τόκων.
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Χρημµατοοικονοµικἀ στοιχεία ενεργητικού - Επιµέτρηση (συνέχεια)

Χρεόγραφα

Η μεταγενέστερη επιµέτρηση των χρεογράφων εξαρτάται aNd το επιχειρηματικό μοντέλο του Συγκροτήματος για TH
διαχείριση του στοιχείου ενεργητικού και των χαρακτηριστικών των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αποτίµησης στις οποίες το Συγκρότημα ταξινομεί Ta χρεόγραφα:

Αποσβεσμένο κόστος; Στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται για εἴσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών ὅπου
οι ταµειακὲς αυτὲς ροὲς αντιπροσωπεύουν αποκλειστικἀ αποπληρωμὲς κεφαλαίου και τόκων και επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος. Οἱ πιστωτικοἱ τόκοι and αυτά Ta χρηματοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται
στα "άλλα ἐσοδα'. Οποιοδήποτε κέρδος ἡ ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή αναγνωρίζεται απευθείας στα
αποτελέσµατα και παρουσιάζεται στα άλλα κἑρδη/(ζημιές) µαζ µε τα συναλλαγματικἀ κἐρδη και ζημιές. Οἱ ζημιές
αποµείωσης παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπὼν
συνολικών εσόδων. Τα χρηματοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που επιµετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος
αποτελούνται and: ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα, τραπεζικἁἀ υπόλοιπα µε αρχικἡ ημερομηνία λήξης πἐρα των
τριών μηνών, εµπορικἁ εισπρακτέα και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κὀστος.

Εὐλογη αξία µέσω των Λοιπὼν Συνολικών Εσόδων: τα στοιχεία ενεργητικοὐ nou διακρατούνται για εἰσπραξη
συμβατικών ταμειακών ροών και για πώληση των χρηματοοικονομικὠν στοιχείων ενεργητικού, όπου οι ταµειακές
ροὲς του στοιχείου ενεργητικού αντιπροσωπεύουν αποκλειστικἁ αποπληρωμὲς κεφαλαίἰου και τόκων, επιµετρώνται σε
εύλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. ΟΙ µεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται µέσω των
Λοιπὠν Συνολικὠν Εσόδων, εκτὀς and την αναγνώριση των ζημιών ἡ κερδών αποµείωσης, πιστωτικὠν τόκων και

συναλλαγματικὠν κερδών ἡ ζημιών που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Όταν ἑνα χρηματοοικονομικὸ στοιχείο
παύει να αναγνωρίζεται, το συνολικὀ κέρδος ἡ ζημιἁ που αναγνωρίστηκε προηγουμένως στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα
αναταξινομείται and τα idia κεφάλαια στα αποτελέσµατα και αναγνωρίζεται στα άλλα κἐρδη/ (ζημιές). Οἱ πιστωτικοἰ
τόκοι απὀ αυτά τα χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται στα άλλα ἐσοδα. Συναλλαγματικἆ
κέρδη και ζημιές παρουσιάζονται στα ἄλλα κἐρδη/ (ζημιές) και τα έξοδα απομείωσης παρουσιάζονται ως ξεχωριστό
στοιχείο στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.

Εὑλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων: τα στοιχεία ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια για αποσβεσμένο
κὀστος ἡ εὔλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικὠν Εσόδων επιμετρώνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων.
Ta Képdn ἡ ζημιές σε ypedypapa που μετέπειτα επιμετρώνται σε evAoyn αξία µέσω των αποτελεσμάτων
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα Kal παρουσιάζονται καθαρά µέσα στα άλλα κἐρδη/ (ζημιές) στην περίοδο κατά
την οποία προκύπτουν.

Μετοχικοἱ Τίτλοι

To Συγκρότηµα μετέπειτα επιμετρά όλους τους μετοχικούς Ττλους σε εὔλογη αξία. Όπου η Διεύθυνση του
Συγκροτήματος επέλεξε να παρουσιάζει τα κέρδη και ζημιές εὔλογης αξίας σε μετοχικούς τίτλους σε εὔλογη αξία

µέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων, δεν υπάρχει μετέπειτα αναταξινόµηση των κερδών ἡ ζημιών εύλογης αξίας
στα αποτελέσµατα ακολούθως της διαγραφἠς της επἑνδυσης και οποιαδήποτε σχετικἀἁ υπόλοιπα µέσα στο
αποθεµατικὀ εὔλογης αξίας µέσω των Λοιπών Συνολικὠν Eoddwv αναταξινομούνται στα συσσωρευμένα κἑρδη. H

πολιτική του Συγκροτήματος εἶναι να προσδιορίζει τους μετοχικούς τίτλους σε εὔλογη αξία µέσω των Λοιπών
Συνολικών Εσόδων όταν αυτὲς οἱ επενδύσεις διακρατούνται για στρατηγικοὺς σκοποὺς παρὰ για την αποκλειστική
δηµιουργία επενδυτικὠν αποδόσεων. Μερίσματα and τέτοιες επενδύσεις συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα ως άλλα ἐσοδα όταν καθοριστεἰ το Sikaiwpa του Συγκροτήματος να Ta εισπράξει.

Οι αλλαγές στην εὐλογη αξία των χρηματοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα άλλα κἑρδη/(ζημιές) στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπὼν
συνολικών εσόδων, όπως αρμόζει, Οι ζημιές αποµείωσης (και η αντιστροφή των ζημιών απομείωσης) σε LETOXIKOUG
ττλους επιμετρώνται σε εὐλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων και δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά and ἆλλες
αλλαγὲς στην εύλογη αξία.
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Χρηματοοικονομικἁ στοιχεἰα ενεργητικού- αποµείωση - πρόβλεψη αναμενόμενης πιστωτικἠς ζημιάς
ΑΠΖ

To Συγκρὀτηµα αξιολογεί σε µελλοντικἡ βάση τις αναμενόμενες πιστωτικὲς ζημιές για χρεὀγραφα (περιλαμβανομένων
δανείων) που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κὀστος και σε εύλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικὠν Εσόδων και µε
την έκθεση που προκύπτει and δανειακὲς δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηµατοοικονοµικἠς εγγύησης. Το Συγκρότημα
επιμετρά την ANZ και αναγνωρίζει πρὀβλεψη για πιστωτικἡ ζημιά σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, H αποτίµηση των
ANZ αντικατοπτρίζει: (i) Eva αµερόληπτα καθορισμένο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων nocd που καθορίζεται
and την αξιολόγηση µιας σειρὰς πιθανών εκβάσεων, (ii) τη διαχρονική αξία του χρήματος και (iii) λογικὲς και βάσιμες
πληροφορίες οι οποἱες εἶναι διαθἑσιµες κατά την ημερομηνία αναφοράς χωρἰς αδικαιολόγητο κόστος ἡ προσπάθεια
και αφορούν παρελθὀντα γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού μειώνεται µέσω της χρήσης ενός λογαριασμού
πρόβλεψης, και το πὀσο της ζημιὰς αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων στις 'καθαρὲς ζημιές αποµείωσης σε χρηµατοοικονοµικά και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού'.
Μετέπειτα ανακτήσεις των ποσών για τα οποία εἶχε προηγουμένως αναγνωριστεἰ πιστωτικἠ ζημιά πιστώνονται στο
ἰδιο στοιχείο της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπὼν συνολικών εσόδων,

Τα ypedypapa που επιμετρώνται σε αποσβεσµένο κόστος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηµατοοικονοµικἠς θέσης καθαρά and την πρὀβλεψη για ANZ. Για δανειακὲς δεσμεύσεις και συμβάσεις
χρηµατοοικονοµικἠς εγγύησης, αναγνωρίζεται µία ξεχωριστή πρὀβλειη για ANZ ως υποχρέωση στην ενοποιημένη
κατάσταση χρηµατοοικονοµικἠς θέσης,

Για χρεόγραφα σε εὐλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικὠν Εσόδων, µια πρόβλεψη για ANZ αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα και επηρεάζει τα κέρδη ἡ ζημιὲς εὔλογης αξίας που αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά 'Eooda napa
τη λογιστική αξία αυτών των µέσων.

Η μεθοδολογία αποµείωσης που εφαρμόζει το Συγκρότημα για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικὠν
ζημιών εξαρτάται and τον τύπο Tou χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού που εκτιμάται για αποµείωση. Πιο

συγκεκριµένα:

Για εμπορικά εισπρακτέα και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εισπρακτέων και

συμβατικών στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνουν σηµαντικὀ σκἐλος χρηµατοδότησης, και εισπρακτέα and
µισθώσεις το Συγκρότημα εφαρμόζει την απλοποιηµένη μέθοδο που επιτρέπεται απὀ το ANXA 9, η οποία επιβάλλει
την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικὠν ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού κατά την αρχικἡ του αναγνώριση.

Για όλα τα ἄλλα χρηµατοοικονοµικἀ στοιχεία ενεργητικούὐ που υπόκεινται σε αποµείωση µε βάση το ANXA 9, το
Συγκρότημα εφαρμόζει την γενικἠ προσέγγιση- το μοντέλο αποµείωσης τριών σταδίων, Το Συγκρότημα εφαρμόζει το
μοντέλο αποµείωσης τριών σταδίων, µε βάση τις αλλαγὲς στον πιστωτικὀ κίνδυνο κατά την αρχική αναγνώριση. 'Eva
χρηματοοικονομικόὀ µέσο που δεν εἶναι πιστωτικά απομειωμένο κατά την αρχικἠ αναγνώριση ταξινομείται στο
Στάδιο].

Τα χρηματοοικονοµικἀ στοιχεία ενεργητικοὐ στο Στάδιο 1 επιμετροὺν τις ANZ τους σε ἑνα ποσό ido µε το ποσοστό
των ANZ κατά τη διάρκεια ζωής που προκύπτει and τυχόν γεγονότα αθἐτησης πληρωμής µέσα στους επόμενους 12

µήνες ἡ µέχρι τη λήξη της σύμβασης, εάν εἶναι πιο vwpic ('ANZ 12 μηνὠν'). Εάν το Συγκρότημα επιβεβαιώσει pia
σηµαντικἠ αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο ('ZANK') µετά την αρχικἠ αναγνώριση, το στοιχείο ενεργητικού
µεταφἑρεται στο Στάδιο 2 και οι ANZ επιμετρώνται µε βάση τις ANZ Kab' όλη τη διάρκεια ζωής Tou, δηλαδἠή μέχρι τη
λήξη της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες προπληρωμές, εὰν υπάρχουν ('ANZ κατά τη διάρκεια
ζωής). Ανατρἑξτε στη σηµείωση 5, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου, για την περιγραφἠ του πὠς το Συγκρότημα
καθορίζει το πότε έχει συμβεί µια ΣΑΠΚ. Εάν το Συγκρότημα καθορίσει ότι Eva Χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού εἶναι πιστωτικά απομειωμµένο, το στοιχείο ενεργητικοὺ μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και οι ANZ
επιμετρώνται ως ANZ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. O ορισμὸς του Συγκροτήματος για τα πιστωτικἁ απομειωμένα
στοιχεία ενεργητικού και ο ορισμός της αθέτησης επεξηγείται στη σημείωση 5, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου.
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Χρηματοοικονοµικἀἁ στοιχεῖα ενεργητικού- anopeiwon - πρὀβλεψη αναμενόμενης πιστωτικἠς ζημιάς
ΑΠΖ (συνέχεια)

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή αξιολόγησης χαμηλού πιστωτικού
κινδύνου για χρηµατοοικονομικάἁ στοιχεία ενεργητικού επενδυτικἠς κλάσης, Ανατρέξτε στη σημείωση 5, παράγραφος
Πιστωτικού κινδύνου για την περιγραφή του πὼς το Συγκρότημα καθορίζει τα χρηματοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Επαναταξινόµηση

Τα χρηματοοικονοµικἁ µέσα επαναταξινομούνται µόνο όταν το Συγκρότημα τροποποιεἰ TO επιχειρηματικό μοντέλο
για τη διαχείριση αυτών των στοιχείων ενεργητικού . Η επαναταξινόµηση έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά and
την πρὠτη περίοδο αναφοράς ακολούθως της αλλαγής,

Χρηματοοικονοµικἀἁ στοιχεῖα ενεργητικού - Διαγραφή

Τα χρηματοοικονοµικἀ στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται, πλήρως ἡ εν µἑρει, όταν το Συγκρότημα Exel εξαντλήσει
όλες τις πρακτικές μεθόδους ανάκτησης και ἐχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης, Η

διαγραφή αντιπροσωπεύει Eva γεγονός διαγραφής. Το Συγκρότημα µπορεί να διαγράψει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού που εξακολουθούν να υπόκεινται σε ὁραστηριότητες επιβολής όταν το Συγκρότημα επιδιώκει την
ανάκτηση συμβατικὠν οφειλών, ὠὡστόσο δεν υπάρχει εὔλογη προσδοκία ανάκτησης.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Τροποποίηση

To Συγκρὀτηµα µμερικὲς φορὲς επαναδιαπραγµατεύεται ἡ τροποποιεὶ τις συμβατικές ταμειακὲς ροές των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. Το Συγκρότημα αξιολογεί κατά πόσο η τροποποίηση των συμβατικών
ταμειακών ροών εἶναι σηµαντική, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους ακόλουθους παράγοντες: οποιουσδήποτε
VEOUG συμβατικούς όρους που επηρεάζουν σηµαντικά το προφὶλ κινδύνου του στοιχείου ενεργητικού (Nx μερίδιο
κέρδους ἡ απὀδοση µε βάση το μετοχικό κεφάλαιο), σηµαντική αλλαγή στο επιτόκιο, αλλαγή νομίσματος, νέα
εξασφάλιση ἡ πιστωτική ενίσχυση nou επηρεάζει σημαντικἁ τον Πιστωτικὀ κίνδυνο που συνδέεται µε το στοιχείο
ενεργητικού ἡ σηµαντικἡ παράταση δανείου όταν ο οφειλέτης δεν EXE! οικονομικές δυσκολίες,

Εάν οἱ τροποποιηµένοι ὁροι διαφἑρουν σηµαντικά, τα δικαιώματα ano τις ταµειακές ροὲς aNd το αρχικὀ στοιχείο
ενεργητικού λήγουν και το Συγκρότημα διαγράφει To αρχικὸ χρηματοοικονομικὀ στοιχείο ενεργητικού και

αναγνωρίζει Eva veo στοιχείο ενεργητικού σε εύλογη αξία. Η ηµεροµηνία επαναδιαπραγµάτευσης θεωρείται ως η
ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης για σκοπούς υπολογισμού µεταγενέστερης αποµείωσης, συμπεριλαμβανοµένου του
προσδιορισμού κατά πὀσο έχει συμβεί Eva TANK. Το Συγκρότημα επίσης αξιολογεἰ κατὰ πόσο ἑνα νέο δάνειο ἡ
χρεὀγραφο πληροί το κριτήριο ΣΑΠΚ. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του αρχικού στοιχείου
ενεργητικού που διαγράφηκε και της εὔλογης αξίας Tou νἐου σημαντικἁ τροποποιηµένου στοιχείου ενεργητικού
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, εκτὸς εἄν η ουσία της τροποποίησης αποδίδεται σε κεφαλαιουχικὲς συναλλαγές µε
τους µετόχους.

Σε µια κατάσταση όπου η επαναδιαπραγμάτευση οφειλόταν σε οικονομικές δυσκολίες του αντισυμβαλλομένου και σε
αδυναμία εκτέλεσης των αρχικἁ συμµφωνημένων πληρωμών, το Συγκρότηµα συγκρίνει τις αρχικὲς και αναθεωρημένες
αναμενόμενες ταμειακές ροὲς για να αξιολογήσει κατά πὀσο οι κίνδυνοι και τα οφέλη του στοιχείου ενεργητικού
ἔχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικἀ ως αποτἐλεσµα της συµβατικἡς τροποποίησης, Εάν οἱ κίνδυνοι και Ta οφέλη δεν
αλλάξουν, το τροποποιημένο στοιχείο ενεργητικού δεν διαφἑρει ουσιαστικά and το αρχικό στοιχείο ενεργητικού και η
Tpononoinon δεν οδηγεί σε διαγραφή, Το Συγκρότημα υπολογίζει εκ νέου την ακαθάριστη λογιστική αξία
προεξοφλώντας τις τροποποιηµένες συμβατικές ταμειακὲς ροές µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο και αναγνωρίζει το
κέρδος ἡ ζημιά τροποποίησης στα αποτελέσµατα.
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Χρηματοοικονομικἀ στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται
and μετρητά στο ταμεὶο και στην τράπεζα, Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητὠν αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο
κόστος επειδἠ: (i) κατἐχονται για εἴσπραξη συμβατικών ταμιακὠν ροών και οι ταμειακὲς αυτές ροὲς
αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν ταξινομούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων,

Ταξινόμηση ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος

Αυτά τα ποσά γενικά προκύπτουν and συναλλαγές εκτός των συνήθων λειτουργικὠν εργασιών του Συγκροτήµατος,
Διακρατούνται µε σκοπὀ να συλλεχθούν οι συμβατικές ταμµειακὲς ροὲς τους και OI ταµειακές ροὲς τους
αντιπροσωπεύουν αποκλειστικἁ πληρωμὲς κεφαλαίου και τόκων. Κατά συνέπεια, αυτὰ επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη µέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλειη για αποµείωση.
Τα χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμµένο κὀστος ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού, εάν αυτά οφεἰλονται µέσα σε Eva έτος ἡ λιγότερο (ἡ κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, εάν εἶναι μεγαλύτερος). Αν όχι, παρουσιάζονται ὡς µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού,

Ταξινόμηση ως εμπορικἀἁ εισπρακτέα

Τα εμπορικἁ εισπρακτέα εἶναι nood που οφείλονται and πελάτες για πώληση εμπορευμάτων ἦ παροχἠ υπηρεσιών
κατά τη συνήθη πορεία Των εργασιών. Εάν η εἴσπραξη αναμένεται σε Eva χρόνο ἡ λιγότερο (ἡ κατά τη συνήθη
πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, εάν εἶναι μεγαλύτερος), ταξινομούνται ὡς κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού, Αν oxi, παρουσιάζονται ως µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού. Ta εµπορικἁ εισπρακτέα
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσμέἑνο κόστος, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας,

Τα εµπορικἁ εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικἀ στο ποσό της άνευ όρων αντιπαροχἠς εκτός και αν περιλαμβάνουν
σηµαντικἁ στοιχεία χρηµατοδότησης, στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται σε εὔλογη αξία. Το Συγκρότημα κατέχει
τα εµπορικἁἀ εισπρακτέα µε σκοπὀ να συλλέξει τις συμβατικὲς ταμειακὲς ροὲς και επομένως τα επιμετρά σε
μεταγενέστερο στάδιο σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Τα εμπορικἀ εισπρακτέα εναπὀκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης του ANXA 9. Το Συγκρότημα εφαρμόζει την
απλοποιηµένη μέθοδο του ANXA 9 για την αποτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών η οποία χρησιμοποιεί
µια πρόνοια για αποµείωση στην αξία όλων των εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια ζωής τους, Ανατρέξτε στη
σημείωση 5, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου.

Τα εμπορικά εισπρακτέα διαγράφονται όταν δεν υπάρχει εὔλογη προσδοκία ανάκτησης. Οἱ δείκτες ὁτι δεν υπάρχει
εύλογη προσδοκία εἴσπραξης περιλαμβάνουν, μεταξύ ἄλλων, την αποτυχία evdc οφειλέτη να συμμετάσχει σε σχὲἑδιο

αποπληρωμής µε την Εταιρεία και την αποτυχία να καταβάλει συµβατικὲς πληρωμὲἑς για περίοδο μεγαλύτερη των 180
ημερών λόγω καθυστέρησης.

Συμβάσεις χρηµατοοικονοµικἠς εγγύησης

Τα συμβόλαια Χχρηματοοικονοµικής εγγύησης εἶναι συμβόλαια που απαιτούν and το Συγκρότημα να προβεί σε
συγκεκριμένες πληρωμὲς για την αποζημίωση του κατόχου της εγγύησης για ζημιἁ που προκαλείται, επειδή ένας
συγκεκριμένος χρεώστης δεν καταβάλλει την πληρωμή όταν οφείλεται σύµφωνα µε τους όρους του χρεωστικού
τίτλου. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται σε τράπεζες, χρηµατοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους για λογαριασμὸ πελατών
για την εξασφόλιση δανείων, τραπεζικών παρατραβηγµάτων και ἀλλων τραπεζικών διευκολύνσεων.

Τα συμβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις κατά την
ηµεροµηνία ἐκδοσης της εγγύησης.
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χΧρηματοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (συνἐχεια)

Συμβάσεις χρηµατοοικονοµικἠς εγγύησης (συνέχεια)

Τα συμβόλαια χρηµατοοικονοµικἠς εγγύησης αναγνωρίζονται αρχικἀ στην εύλογη αξία τους, η οποία αποδεικνύεται
κανονικἁ and το ποσὸ των εισπραχθέντων αμοιβών. Σε περιπτώσεις ὁπου τέτοιες αμοιβὲς δεν εισπράχθηκαν, η
εύλογη αξία των χρηματοοικονοµικὠν εγγυήσεων προσδιορίζεται µε βάση την παρούσα αξία Της διαφοράς των
ταμειακών ροών μεταξὺ των συμβατικὼν πληρωμὼν που απαιτούνται βάσει του χρεωστικού τίτλου και των
πληρωμώὠν που θα απαιτούνταν χωρίς την εγγύηση ἡ του εκτιμώμενου ποσού που θα ἦταν πληρωτέἑο σε τρίτο µέρος
για την avdAnwn των υποχρεώσεων.

Οι χρηματοοικονομικὲς εγγυήσεις μετέπειτα αναγνωρίζονται στο υψηλότερο aNd a) το ποσό της πρὀβλεψης ζημιάς
που προσδιορἰζεται σύμφωνα µε το μοντέλο αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς σύμφωνα µε το ANXA 9
"χρηματοοικονομικἁ Μέσα" και β) το αρχικώς αναγνωρισμένο ποσό μείον, ὀπου ισχύει, το συνολικὀ ποσὀ εσόδων
που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις αρχές του ANXA 15 "Ἔσοδα απὀ Συμβάσεις µε Πελάτες".

Χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις- κατηγορἰες αποτίµησης

Οι χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικἁ σε εύλογη αξία και ταξινομούνται μετέπειτα στην
κατηγορία αποσβεσµένου κόστους, εκτός and (i) χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις σε εὔλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων : αυτή η ταξινόμηση ισχύει για παράγωγα, χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις που διακρατούνται για
εµπορεία (π.χ. βραχυπρόθεσµες θέσεις σε τίτλους) , ενδεχόµενες αντιπαροχὲς που αναγνωρίζονται and éva αγοραστἡ
σε µια συνένωση επιχειρήσεων και GAAEG χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις που καθορίζονται ως τέτοιες κατά την
αρχικἠ αναγνώριση και (ii) χρηματοοικονομικὲς συμβάσεις εγγύησης και δανειακὲς δεσμεύσεις,

Οἱ χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ἔχει απαλλαχτεί ἡ ακυρωθεί ἡ
λήξει.

Δάνεια

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικὀ ποσὀ χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων χρηµατοδότησης, Τα δάνεια
παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους, Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Των εισπράξεων (μετά
την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατὰ τη διάρκεια του
δανείου µε τη µἐθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Υποχρεώσεις and εμπορικὲς δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις and εμπορικὲς δραστηριότητες αρχικἁ επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους Kal μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποΐηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις - τροποποιήσεις

Μια ανταλλαγή μεταξύ του Συγκροτήματος και των αρχικών δανειστὠν των Χρεωστικὠν µέσων µε ουσιαστικά
διαφορετικοὺς όρους, καθὼς επίσης και ουσιώδεις τροποποιήσεις των ὁρων Καὶ των συνθηκών των υφιστάμενων
χρηματοοικονομικὠών υποχρεώσεων, λογίζονται WG τερματισμὸς της αρχικής χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και

αναγνώριση µιας νέας χρημµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Οι ὁροι θεωρούνται ουσιαστικά διαφορετικοί, αν η
προεξοφληµένη παρούσα αξία των ταμειακών ροών, βάσει των νέων όρων, συμπεριλαμβανομένων τυχὸν τελών που
καταβλήθηκαν µετά την αφαίρεση τυχόν αμοιβών που εισπράχθηκαν προεξοφλημένη µε το αρχικό πραγµατικὀ
επιτόκιο, εἶναι τουλάχιστον 10% διαφορετικἠ and την προεξοφλημένη παρούσα αξία των ταμειακών ροών που

απομένουν and την αρχική χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. (Επιπρόσθετα, άλλοι παράγοντες ὁπως το νόμισμα στο
οποίο εἶναι εκφρασμένο το µέἐσο, µεταβολές του τύπου του επιτοκίου, νέα χαρακτηριστικἁ μετατροπής που
επισυνάπτονται στο μέσο και αλλαγἡ στις συμφωνίες δανείου λαμβάνονται επίσης υπόψη.)
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3. Σημαντικὲς λογιστικὲς πολιτικὲς (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (συνἑχεια)

Χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις - τροποποιήσεις (συνέχεια)

Εάν µια ανταλλαγή των χρεωστικὠν µέσων ἡ τροποποΐηση των όρων λογίζεται ως εξόφληση, οποιοδήποτε κόστος ἡ
αμοιβή αναγνωρίζεται ως µἐρος του κἐρδους ἡ της ζημιάς and την εξόφληση. Αν η ανταλλαγἡ ἡ η τροποποίηση δεν
λογίζεται ως εξόφληση, οποιοδήποτε κόστος ἡ αμοιβή προκύψει αναπροσαρμόζει τη λογιστική αξία της υποχρέωσης
και αποσβένεται καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια της τροποποιηµένης υποχρέωσης,

Οἱ τροποποιήσεις των υποχρεώσεων που δεν ἐχουν ὡς αποτέλεσµα την εξόφληση λογιστικοποιούνται ως µεταβολήὴ
της εκτίμησης χρησιμοποιώντας τη συσσωρευτικὴ μέθοδο κάλυψης, µε οποιοδήποτε κέρδος ἡ ζημιά να
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, εκτός εἄν η οικονοµικἠ ουσία της διαφοράς στις λογιστικές αξίες αποδίδεται σε
κεφαλαιουχικὲς διαφορές µε Tous ιδιοκτήτες και αναγνωρίζεται απευθείας στα ἰδια κεφάλαια.

Τα κόστα δανεισμού αποτελούν τόκο Και ἄλλα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνεται το Συγκρότημα σε σχἐση µε To
δανεισμό κεφαλαίων, περιλαμβανομένου τόκου δανεισμού, απόσβεση εκητὠσεων ἡ επιµίσθιου που σχετίζονται µε
δανεισμό, απὀσβεση επιπλἐον κόστους που σχετίζεται µε τη διευθέτηση δανεισμού, χρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων και συναλλαγματικὲς διαφορές που προκύπτουν and δανεισμό σε ξένο νόμισμα σε περίπτωση που
θεωρούνται ως µια προσαρµογἡ στους χρεωστικούς τόκους.

Τα κόστα δανεισμού που σχετίζονται ἆμεσα µε την αγορά, κατασκευἠ ἡ παραγωγἠ στοιχείου ενεργητικού που πληροί
τα κριτήρια, που εἶναι ἑνα στοϊχείο ενεργητικού που υποχρεωτικά καταλαμβάνει σηµαντικὀ χρονικό διάστηµα για va
ετοιμαστεί για την προτιθέµενη χρήση ἡ πώληση Tou, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κὀστους του συγκεκριμένου
στοιχείου ενεργητικού, όταν εἶναι πιθανὀν ὁτι θα επιφἑρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα και τα
κὀστα μπορούν να υπολογιστούν αξιόπιστα.

Συμψηφισμὸς χρημµατοοικονομικὠών µέσων

'Eva χρηματοοικονοµικὀ στοιχείο ενεργητικού καὶ µια χρηματοοικονοµικἡ υποχρέωση συμιμηφίζονται και το καθαρό
ποσὀ απεικονίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονοµικἠς θέσης, όταν υπάρχει Eni του παρόντος νομικά
ισχυρὀ δικαίωµα συμψηφισμού των ποσὠν που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρὀθεση εἶτε διακανονισμού του
καθαρού υπολοίπου, εἶτε εἴσπραξης του ποσού της anaitnons µε ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν
συμβαίνει κατὰ κανόνα µε Κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, Και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
παρουσιάζονται συνολικά στην ενοποιημένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικἠς θέσης.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ἴδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εὔλογης αξίας της αντιπαροχής που

εισπράχθηκε and την Εταιρεία καὶ την ονομαστική αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο
αποθεµατικὀ UNEP το ἀρτιο.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα ἔχει µια παρούσα νοµική ἡ τεκμαιρόμενη υποχρέωση που
προκύπτει ano προηγούμενα γεγονότα, εἶναι πιθανὀ να υπάρξει por) στοιχείων ενεργητικού για εξόφληση αυτής της
υποχρέωσης, Και TO ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότηµα αναμένει η
πρόβλεψη να αποπληρωθεἰ, για παράδειγµα µε βάση ἑνα ασφαλιστικὀ συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως
ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού µόνο όταν η αποπληρωμἠ εἶναι σχεδὀν βεβαία.

Μη βραχυπρὀόθεσµες υποχρεώσεις

Οι µη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία εἶναι πληρωτέα πἑραν των δώδεκα μηνών and
την ημερομηνία αναφοράς,
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3, Σημαντικὲς λογιστικὲς πολιτικὲς (συνέχεια)

Συγκριτικἁ ποσά

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικἀ ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε Tic μεταβολὲς στην παρουσίαση του
τρέχοντος έτους,

4. Νὲες λογιστικὲς ανακοινώσεις

Πρότυπα που ἔχουν εκδοθεῖ αλλά δεν έχουν τεθεὶ σε ισχύ

Μέχρι την ηµεροµηνία ἐγκρισης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, ἐχουν εκδοθεὶ véa πρότυπα,
Διερμηνείες Kal τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων, η εφαρµογἡ των onoiwy δεν εἶναι υποχρεωτική για την
τρέχουσα λογιστικἠ περίοδο και Ta οποία το Συγκρότημα δεν εφάρμοσε νωρίτερα, ὡς ακολούθως:

(i) Εκδόθηκαν and το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν and την Ευρωπαϊκή Ένωση

(ii) Εκδόθηκαν απὀ το ΣΔΛΠ αλλά δεν υιοθετήθηκαν ακόµη and την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα. AIXA 17 Ασφαλιστήρισ συμβόλσια' (εφαρμόζεται για ετήσιεςπεριόδουςπου σρχίζουν and ή µετά Την 1
Iavovapiou 2023).

Τροποποιήσεις
ο Τροποποιήσεις στοAAT 1 Παρουσίαση των ΟικονοµικώνΚαταστόσεων: Ταξινόμηση Των υποχρεώσεών σε

Αραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες (εκδόθηκε στις23 Ιανουαρίου 2020) (εφαρμόζεται yia ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν ano 4 peta την 1 Ιανουαρίου 2022),

ο Τροποπο/ήσεις στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16Ακήητα, εγκαταστόσεις και εξοπλισμός, ΔΛΠ
37Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις κα! Ενδεχόµενα ΓΠεριουσιακό Στοιχεία, Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 -

2020 (εκδόθηκαν στις 14 Μαίου 2020) (εφαρμόζεται yia ετήσιες περιόδους που αρχίζουν and rf era την 1
Ιανουαρίου 2022).

Όταν τα πιο πάνω θα εἶναι εφαρµόσιµα, δεν αναμένεται να ἔχουν επἰδραση στις ενοποιηµένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήµατος.

5, Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κἰνδυνο τιμής αγοράς, Kivéuvo επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κἱνδυνο ρευστότητας,
συναλλαγμµατικὀ κίνδυνο, άλλους κινδύνους τιμών αγοράς και κἰνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν ano τα
χρηματοοικονομικἀ µέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων, ὡστε
να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

5.1 Κίνδυνος τιµἠς αγοράς
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς µετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων που κατέχονται aNd TO

Συγκρὀτηµα και ταξινομούνται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικἠς θέσης, εἶτε ως επενδύσεις σε
εύλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικὼν Εσόδων , εἶτ WC χρηματοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικοὺ που

αποτιμούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων. Το Συγκρότηµα δεν εκτίθεται σε κἰνδυνο τιμών αγαθών.

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τἰτλους οἱ οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο
Γενικό Δείκτη του Χρηματστήριου Αξιὼν Κύπρου.

To κέρδος για το ἐτος µετά τη φορολογία θα αυξανόταν/ μειωνόταν ως αποτἐλεσµα κερδὠν/ζημιὼν σε μετοχικούς
τίτλους που ταξινομούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων. Τα άλλα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων θα
αυξάνονταν/μµειώνονταν ως αποτέλεσµα κερδώὠν/ζημιὼν σε μετοχικούς τίτλους που ταξινομούνται ὡς επενδύσεις σε
εύλογη αξία µέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων.
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5, Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

5.1 Κίνδυνος Tins αγορᾶς (συνέχεια)

Με σκοπὀ τη διαχείριση του κινδύνου τιµής αγοράς, το Συγκρότηµα διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της. Η διεύρυνση
του χαρτοφυλακίου γίνεται σύµφωνα µε τα ὁρια που καθορίζονται and το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος.

5.2 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου εἶναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονοµικών µέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολὼν
στα επιτόκια της αγοράς. Τα ἐσοδα καὶ ροή μετρητώὠν and εργασίες του Συγκροτήματος εἶναι ουσιαστικά ανεξάρτητα
and μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφὀσον το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού που να
φἑρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κἰνδυνο επιτοκίου αναφορικἀ µε TO µη βραχυπρόθεσµο δανεισμό της. Ο
δανεισμὸς σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακὲς ροὲς. O
δανεισμός σε σταθερἀ επιτόκια εκθἐτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η

Αιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεἰ τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχἠ βάση και ενεργεὶ ανάλογα.

Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων, η ανάλυση των τοκοφόρων
χρηματοοικονομικώὠν στοιχείων ενεργητικού σε OXEON µε τα επιτόκια ἧταν:

2021 2020
ε €

Χρηματοοικονοµικά µέσα kupaivopevou επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 16.184 19.320
Χρηματοοικονομικὲς υποχρεώσεις (406.764) (449.190)

���(390,580) ___(429.870)

Ανόλυση ευαισθησίας

αύξηση των επιτοκίων κατά 1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 Θα εἶχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζημιὰς στα
αποτελέσµατα κατά περίπου «3.900 (2020: €4.299). Ο υπολογισμός αυτός προὐποθέτει OT! άλλοι παράγοντες
παραμένουν σταθεροἰ. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 1% θα προκύψει η ἴδια αλλά αντίθετη επἰδραση
στα αποτελέσµατα.

5.3 Πιστωτικὸς κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος εἶναι ο κίνδυνος ἑνα µέρος σε Eva χρηματοπιστωτικό µέσο να προκαλέσει οικονοµικἠ ζημία
στο ἆλλο µέρος επειδἡ δεν εκπληρώνει κἀποια υποχρέωση. Ο πιστωτικὸς κἰνδυνος προκύπτει and ταμειακά διαθἑσιµα
και ισοδύναμα, συµβατικὲς ταμειακὲές ροὲς aNd χρεόγραφα που µεταφἑρονται σε αποσβεσμένο κὀστος και που
επιμετρούνται σε εύλογη αξία µέσω των άλλων συνολικὠν εσόδων και που επιμετρούνται σε εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων, εωνοϊκά παράγωγα χρηματοοικονομικἁ µέσα και καταθἑσεις σε τρἀπεζες και χρηµατοπιστωτικἆ
Ιδρύματα. Επιπλέον, ο πιστωτικὸς κἰνδυνος απορρέει and χρηματοοικονομικὲς εγγυήσεις και δανειακὲς δεσμεύσεις.

(i) Διαχείριση κινδύνων

Δεν υπάρχουν σημαντικὲς συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, εἶτε µέσω ἐκθεσης σε μεμονωμένους πελάτες, σε
συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους ἡ/και περιφἑρειες.

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε χρεόγραφα θεωρούνται επενδύσεις χαμηλού κινδύνου, Οι αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας των επενδύσεων παρακολουθούνται για υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Αυτές οι πολιτικὲς επιτρέπουν στο Συγκρότημα να μειώσει σηµαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο.

(ii) Απομείωση χρημστοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Το Συγκρότημα διαθέτει τους ακόλουθους τύπους χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται στο
μοντέλο της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς:
Ὁ µετρητά και αντίστοιχα μετρητών
9 πιστωτικὲς δεσμεύσεις
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5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

5.3 Πιστωτικόὸς κίνδυνος (συνέχεια)

(ii) Απομείωσηχρημστοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)
° χρηματοοικονοµικὲς εγγυήσεις

Η μεθοδολογία αποµείωσης που εφαρμόζει το Συγκρότημα για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικὠν
ζημιών εξαρτάται and τον τύπο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού που εκτιμάται για αποµείωση, Πιο
συγκεκριµένα:
ο Για εμπορικἁ εισπρακτέα το Συγκρότημα εφαρμόζει την απλοποιηµένη μέθοδο που επιτρέπεται and το

ANXA 9, η οποία επιβάλλει την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικὠν ζημιὼν καθ' όλη τη διάρκεια
ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού κατά την αρχική του αναγνώριση.

ο Για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε αποµείωση µε βάση το ANXA
9, το Συγκρότημα εφαρμόζει την γενικἡ Προσέἐγγιση- Το μοντέλο αποµείωσης τριὼν σταδίων. To
Συγκρότηµα εφαρμόζει TO μοντέλο αποµείωσης τριὼν σταδίων, µε βάση τις αλλαγές στον πιστωτικό
κἱνδυνο απὀ την αρχική αναγνώριση. 'Eva χρηματοοικονοµικὀ στοιχείο ενεργητικού που δεν εἶναι πιστωτικἀ
απομειωμένο κατά την αρχική αναγνώριση ταξινομείται στο ΣτάδιοΙ. Τα χρηματοοικονομικἁ στοιχεία
ενεργητικού στο Στάδιο 1 αναγνωρίζουν τις ANZ τους σε ἑνα ποσό igo µε το ποσοστό των ANZ κατά τη
διάρκεια ζωής που προκύπτει and τυχόν γεγονότα αθἐτησης πληρωμἠς µέσα στους επόμενους 12 µήνες ἡ
μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εάν εἶναι πιο νωρίς ("ANZ 12 μηνών"). Eav το Συγκρότημα παρατηρήσει pia
σηµαντική αὑξηση στον πιστωτικό κίνδυνο ("ZANK") and την αρχική αναγνώριση, To στοιχείο ενεργητικού
µεταφἑρεται στο Στάδιο 2 και oF ANZ επιµετρώνται µε βάση τις AMZ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, δηλαδή μέχρι τη λήξη της σύμβασης αλλά λαμβάνοντας
υπόψη τις αναμενόμενες προπληρωμές, εάν υπάρχουν ("ANZ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής). Ανατρέξτε στη
Σηµείωση 6, στην παράγραφο Πιστωτικού κινδύνου, για την περιγραφή του πὼς το Συγκρότημα καθορίζει
το more ἔχει συμβεί µια ΣΑΠΚ. Εάν το Συγκρότημα καθορίσει ὅτι Eva χρηματοοικονοµικὀ στοιχείο
ενεργητικού εἶναι πιστωτικἁ απομειωμένο, το στοιχείο ενεργητικού μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και η ANZ
επιμετρείται ως ANZ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής.

Οι ζημιές αποµείωσης παρουσιάζονται ως καθαρὲς ζημιές αποµείωσης χρηματοοικονοµικών και συμβατικών στοιχείων
ενεργητικού στα λειτουργικά κέρδη. ΟΙ επακόλουθες ανακτήσεις ποσὠν που εἶχαν προηγουμένως διαγραφεί
πιστώνονται στο ἰδιο στοιχείο ὁπου εἶχαν αρχικά παρουσιαστεί,

Σημαντική σύξηση Του πιστωτικού κινδύνου

Το Συγκρότημα εξετάζει την πιθανότητα αθἐτησης της υποχρέωσης κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου
ενεργητικού και KaTG πόσο υπήρξε σηµαντικἡ αύξηση του πιστωτικού κινδύνου σε συνεχἠ βάση καθ' όλη την
nepiodo αναφοράς. Για να εκτιμηθεί για το εἄν υπάρχει σηµαντική αὐξηση του πιστωτικού κινδύνου, το Συγκρότημα
συγκρίνει τον κἰνδυνο αθέτησης που συνέβη στο χρηματοοικονοµικὀ στοιχείο ενεργητικού κατὰ την ημερομηνία
αναφοράς µε Tov κἰνδυνο αθἐτησης κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης. Η εκτίµηση λαμβάνει υπόψιν τις
διαθἐσιµες λογικές Και υποστηρικτικὲς πληροφορὶες που αφορούν το μέλλον. Συγκεκριµένα ενσωματώνονται οἱ

ακόλουθοι δείκτες:
° Εσωτερική πιστοληπτικἡ ικανότητα
9 Εξωτερικἠ πιστοληπτική Ικανότητα (εφόσον εἶναι διαθἑσιµο)
. πραγματικές ἡ αναμενόμενες σημαντικὲς δυσμενείς αλλαγές στις επιχειρηµατικἑἐς, χρηματοοικονομικὲς ἡ

οικονομικές συνθήκες, οἱ οποίες αναμένεται να προκαλέσουν σημµαντικὲς αλλαγές στην ικανότητα του
δανειολήπτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

ο πραγματικές ἡ αναμενόμενες σημαντικές µεταβολές στα Ἀλειτουργικἁ αποτελέσµατα του
δανειολήπτη/αντισυμβαλλόμενου

ο σηµαντικἐς αυξήσεις του πιστωτικού κινδύνου σε ἁάλλα Χρημµατοπιστωτικἁ µέσα του Ιδίου

δανειολήπτη/αντισυμβαλλομένου
. σημαντικές µεταβολές στην αξία των εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν την υποχρέωση ἡ στην ποιότητα

των εγγωήσεων τρίτων ἡ των πιστωτικὠν βελτιώσεων
ο σημαντικὲς αλλαγὲς στην αναμενόμενη απόδοση και συμπεριφορά του δανειολήπτη/αντισυμβαλλοµένου,

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην κατάσταση πληρωμής του αντισυµβαλλομένου στο Συγκρότημα
και των μεταβολώὠν στα αποτελέσµατα εκμετάλλευσης του δανειολήπτη.
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5, Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

5.3 Πιστωτικὀὸς κίνδυνος (συνέχεια)

(ii) Απομείωσηχρηματοοικονοµικὠν στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)

Μακροοικονομικὲς πληροφορὶες (όπως τα επιτόκια της αγοράς ἡ οἱ ρυθμοὶ ανάπτυξης) ενσωματώνονται ὡς μέρος του
EOWTEPIKOU μοντέλου αξιολόγησης. Τα Ιστορικἁ ποσοστὰ ζημιὼν προσαρμόζονται woTe να αντικατοπτρίζουν
τρἐχουσες και μελλοντικές πληροφορίες για τους µακροοικονομικοὺς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των
πελατών να διακανονίζουν τις απαιτήσεις, Το Συγκρότηµα Exe! προσδιορίσει το ΑΕΠ και το ποσοστὀ ανεργίας των
χωρών στις οποίες πωλεἰ τα αγαθά και τις υπηρεσἰες TOU ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες και προσαρμόζει
ανάλογα τα ιστορικἁ ποσοστά ζημιών βάσει των αναμενόμενων μεταβολών στους παράγοντες αυτούς. Δεν
σημειώθηκαν σημαντικὲς αλλαγὲς στις τεχνικὲς εκτίµησης ἡ στις παραδοχές κατά την περἰοδο αναφοράς.

Ανεξάρτητα απὀ την πιο πάνω ανάλυση, η σηµαντικἡ αὐξηση του πιστωτικού κινδύνου τεκμηριώνεται εἄν ο
οφειλέτης εἶναι σε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών για την καταβολἠἡ της συμβατικής πληρωμής,

χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος

Το Συγκρὀτηµα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή and την αξιολόγηση χαμηλού πιστωτικού κινδύνου για
χρηµατοοικονομικἀ στοιχεία ενεργητικού επενδυτικού βαθμού. Η Διεύθυνση θεωρεί ότι ο "χαμηλός πιστωτικός
κἱνδυνος" για τα εισηγµένα ομόλογα εἶναι µια πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού µε τουλάχιστον ἑναν
σηµαντικό οργανισµὀ αξιολόγησης. Άλλα µέσα θεωρούνται ως µέσα µε χαμηλό πιστωτικὀ κἰνδυνο όταν έχουν χαμηλό
κίνδυνο αθέτησης υποχρέωσης και ο εκδότης Exel ισχυρή Ικανότητα να ανταποκριθεἰ βραχυπρόθεσμα στις
συμβατικές υποχρεώσεις ρευστότητας.

Αθέτηση εξόφλησης

Η αθέτηση εξόφλησης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού εἶναι όταν ο αντισυμβαλλόµενος δεν έχει
προβεί σε συμβατικὲς πληρωμές εντός 90 ημερών and την ηµεροµηνία λήξης της οφειλἠς.

Δεν υπήρχαν αποµειώσεις ἠ/και ληξιπρόθεσµα αλλά όχι αποµειωμένα χρηματοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στις
31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020,

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικὀ κίνδυνο για κάθε κατηγορἰα (στοιχείου ενεργητικού/ μέσου) που υπόκειται
στο αναμενόμενο μοντέλο πιστωτικής ζημιάς ορίζεται παρακάτω:

Ταμειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα

To Συγκρότημα αξιολογεί, σε ομαδική βάση την ἐκθεσή της σε πιστωτικό Kivduvo που προκύπτει and τα μετρητά
στην τράπεζα. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις and εξωτερικά ιδρύματα αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και τις εσωτερικὲς αξιολογήσεις εάν δεν εἶναι διαθἑέσιµες εξωτερικὲς αξιολογήσεις.

τραπεζικὲς καταθέσεις σε τράπεζες "Ἐπενδυτικού βαθμού" θεωρούνται χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Οι αναμενόμενες πιστωτικὲς ζημιές σε τρεχούμενους λογαριασμούς αναμένεται να εἶναι περίπου 0, εκτὸς εἄν η

τράπεζα υπόκειται σε ελέγχους διακίνησης κεφαλαίου. Οι αναμενόμενες πιστωτικὲς ζημιές σε λογαριασμούς
καταθέσεων υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψιν δημοσιευμένα PDs των Moody's και éva LGD μεταξύ 40-60% όπως
δημοσιεύεται and την ECB.

Το Συγκρότημα δεν κατέχει καμία εγγύηση ως ασφἀλεια για οποιαδήποτε ano τα μετρητά στην τρἀπεζα.

Δεν υπήρχαν σηµαντικἁ μετρητά στην τράπεζα που διαγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που υπόκεινται σε
δραστηριότητες εκτέλεσης,
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5, Διαχείριση χρημµατοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

5.3 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

(iii) Χοημµστοοικονοµικό στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη σξίσ µέσω των σποτελεσµότων

(iv) Πιστωτικές δεσµευτικές υποχρεώσεις

Ο πρωταρχικὀς σκοπός αυτὠν των µέσων εἶναι να διασφαλιστεἰ ότι τα κεφάλαια εἶναι διαθέσιµα σε έναν οφειλέτη,
όπως απαιτείται. Οἱ εγγυήσεις που αντιπροσωπεύουν αμετάκλητες διαβεβαιώσεις ὅτι το Συγκρὀτηµα 8a προβεί σε
πληρωμὲς σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ἑναντι τρίτων,
φέρουν τον idio πιστωτικό κίνδυνο µε τα δάνεια εισπρακτέα. Οἱ δεσμεύσεις για τη χορήγηση πίστωσης
αντιπροσωπεύουν τις µη χρησιμοποιημένες μερίδες αδειών για την παροχή Πίστωσης µε τη µορφή δανείων ἡ

εγγυήσεων. Όσον αφορά τον πιστωτικὀ κἰνδυνο για δεσμεύσεις για την παροχή πίστωσης, το Συγκρότημα ενδέχεται
να εκτεθεὶ σε ζημιά σε ποσό ido µε το σύνολο των αχρησιµοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων, εάν τα αναξιοποἱητα
ποσά αναληφθούν. Το Συγκρότημα παρακολουθεί τη λήξη των δεσμεύσεων που σχετίζονται µε την πίστωση, επειδή
ol πιο µακροπρόθεσµες δεσμεύσεις έχουν yeviKd μεγαλύτερο βαθµό πιστωτικού κινδύνου and τις βραχυπρόθεσµες
δεσμεύσεις,

5.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας εἶναι ο κἰνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού Kal υποχρεώσεων
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικὀτητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες µε σκοπὀ την ελαχιστοποίηση τἐτοιων ζημιών
ὅπως η διατήρηση ικανοποιητικὠν ποσὠν μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού µε υψηλἠ ρευστότητα και µε
το να διατηρεὶ Eva Ικανοποιητικὀ ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικὲς διευκολύνσεις,

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικὠν υποχρεώσεων του
Συγκροτήματος. Όι πίνακες έχουν ετοιμαστεί µε βάση τις συμβατικές µη-προεξοφλημένες ταμειακὲς ροὲς των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία To Συγκρότηµα µπορεί να
υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου Συμβατικὲς Μεταξύ
2021 Λογιστική ταμειακὲς Εντός 3 και 12 Πέραν των

αξία ροὲς 3 μηνών μηνών 1-2 ETN 2-5 έτη 5 ετὼν
€ 6 € ε € € €

Δάνεια τραπεζών 406.764 438.081 - 53.106 53.106 159.318 172.551
Υποχρεώσεις ano
µισθώσεις 102.365 110.712 - 15.816 15.816 47.448 31.632
Eunopikoi και ἀλλοι

πιστωτὲς 394.244 394.244 - 394.244 - Ξ Ξ

--903.373 ___ 943,037 - 463.166 __ 68.922 206.66 204.183

31 AekepBpiou 2020 Συµβατικὲς Μεταξύ
Λογιστική ταμειακὲς Εντὸς 3 και 12 Πέραν των

αξία ροὲς 3 μηνὼν μηνών 1-5 ἑτη 5 ετὠν
€ € € € € €

Δάνεια τραπεζών 449.190 505.336 - 53.107 212.425 239.806
Υποχρεώσεις and µισθώσεις 217.546 265.423 - 16.277 66.094 183.052
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 364.933 364.933 Ξ 364.933 Ξ =

1.031.669 1.135.694 : 434,317 278.519 «422.558

39



UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2021
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5.5 Συναλλαγματικὸς κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος εἶναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικὠν µέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών
στις συναλλαγματικὲς ισοτιμίες. O συναλλαγματικὸς κἰνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικὲς εµπορικὲς συναλλαγὲς και
τα αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων εἶναι σε νόμισμα διαφορετικό and το νόμισμα λειτουργίας
του Συγκροτήματος, Το Συγκρότημα εκτίθεται σε συναλλαγματικὀ KivSuvo nou προκύπτει and συναλλαγές σε
διάφορα νομίσματα κυρίως Ρουμανικό Aéou. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικὲς ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεἰ ανάλογα.

5.6 Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεἰ στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σηµαντικὀ
βαθμό τις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και εξἐλιξη του ακαθάριστου!
εγχώριου προϊόντος (AEN) εἶναι ἆμεσα συνυφασμένες µε την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε
αλλαγή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε
όλους τους τομεὶς επηρεάζοντας ανάλογα το Συγκρότημα.

5.7 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Οι επιδιώξεις του Συγκροτήµατος ὅταν διαχειρίζεται κεφάλαια εἶναι η διασφάλιση της ικανότητας του Συγκροτήματος
να συνεχίσει βάση της αρχής της συνεχιζόμενης ὁραστηριότητας µε σκοπὀ την παροχή αποδόσεων για τους
ιδιοκτήτες και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που ἔχουν συµφἑρονται στο Συγκρὀτηµα και να διατηρήσει µια
βέλτιστη κεφαλαιουχικἠ δοµή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.

Με σκοπὀ να διατηρήσει ἡ να μεταβάλει την κεφαλαιουχικἠ δοµή, το Συγκρὀτηµα µπορεί να μεταβάλει το ποσό των
µερισµάτων που πληρώνονται στους ιδιοκτήτες, να επιστρέψει κεφάλαιο στους ιδιοκτήτες ἡ να εκδώσει νέες μετοχές.

Εκτίµηση εὔλογων αξιών

Οι εὔλογες αξίες των χρηματοοικονομικὠν στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος εἶναι

περίπου οι idtec, όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικἠς θέσης.

Η εὐλογη αξία των χρηματοοικονομικὠν µέσων εἶναι TO ποσό στο οποίο θα μπορούσε να ανταλλαχθείἰ το µέσο σε µια
τρέχουσα συναλλαγή μεταξύ δύο μερών που ενεργούν µε τη BEANO τους, που δεν εἶναι µια καταναγκαστικἠ πώληση
ἡ ρευστοποίηση. Οι πιο κάτω μέθοδοι και εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν γΙα τον υπολογισμό των ευλόγων αξιών:
. Μετρητά και βραχωπρόθεσµες καταθέσεις, εμπορικὲς απαιτήσεις, εµπορικὲς υποχρεώσεις και άλλες

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις - οἱ εύλογες αξίες προσομοιάζουν στις λογιστικές αξίες κυρίως λόγω της
βραχυπρόθεσµης λήξης τους.

ο Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις µε σταθερὀ ἡ κυμαινόμενο επιτόκιο αξιολογούνται and το Συγκρότημα µε
βάση παραμέτρους όπως τα επιτόκια, ιδιαίτερους κινδύνους της χώρας και THY πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη. Με βάση auth την αξιολόγηση, δημιουργούνται προβλέψεις για αναμενόμενες ζημιὲς and αυτές τις
απαιτήσεις, Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, η λογιστική αξία αυτών των απαιτήσεων προσομοιάζει την
εύλογη τους αξία.

ο H εὔλογη αξία των εισηγμένων επενδύσεων βασίζεται σε τιμὲς KATA την ηµεροµηνία αναφοράς.
9 Η εὐλογη αξία µη εισηγμένων επενδύσεων, δανείων τραπεζὼν, υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικὲς

µισθώσεις και ἄλλων μακροπρὀθεσµων υποχρεώσεων υπολογίζεται µε βάση την προεξόφληση των
μελλοντικὠν ταμειακών ροών τους, χρησιμοποιώντας επιτόκια για µέσα µε παρόμοιους όρους και διάρκεια.

. H εὔλογη αξία επενδύσεων διαθἐσιµων-προς-πώληση βασίζεται σε τιμές της αγοράς ὁπου αυτές εἶναι

διαθέσιµες. Σε κἀποιες περιπτώσεις, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση μοντέλο αποτίµησης.
ο Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας για παράγωγα χρηματοοικονοµικἀ µέσα εξαρτάται and το εἶδος του

μέσου:
� Παράγωγα µέσα επιτοκίου - H εὔλογη αξία παραγώγων µέσων επιτοκἰου, π.χ. συµβάσεων ανταλλαγής

επιτοκίου υπολογίζεται µε την προεξὀφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
χρησιμοποιώντας τρέχοντα επιτόκια αγοράς καὶ την καμπύλη απόδοσης (yield curve) κατὰ την
εναποµένουσα nepiodo µέχρι τη λήξη του µέσου.

� Παράγωγα µέσα συναλλάγματος - H εὔλογη αξία ενός προθεσμιακού συμβολαίου συναλλάγματος
βασίζεται στις μελλοντικές τιµές συναλλάγματος.
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5. Λιαχείριση χρημµατοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Εκτίµηση εύλογων αξιών (συνέχεια)

Μετρήσεις εὔλογης αξίας που αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικἠς θέσης

Ο πίνακας που ακολουθεἰ αναλύει τα χρηματοοικονοµικἀ µέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, µε τη μέθοδο
αποτίµησης. Τα διαφορετικἀ επίπεδα ορίζονται ὡς εξής:
ο Επίπεδο 1 - τιμὲς χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργὲς αγορὲς για όμοια στοιχεία ενεργητικού ἡ

υποχρεώσεις.
ο Επίπεδο 2 - πληροφορὶες népav των τιμών χρημµατιστηρἰου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που

αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ἡ υποχρεώσεις, εἶτε ἆμεσα (δηλαδή τιμές) cite έμμεσα (δηλαδή που
πηγάζουν απὀ τις τιμὲς).

9 Επίπεδο 3 - πληροφορίες για To στοιχείο ενεργητικού ἡ υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα
δεδομένα της αγοράς.

31 Δεκεμβρίου 2021 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
€ € € €

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων 784.662 - - 784.662
Χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού σε
εὐλογη αξία µέσω των ἄλλων συνολικὠν
εισοδημάτων - : 1.000 1.000

Σύνολο - 784.662 Ξ 1.000 785.662

31 Δεκεμβρίου 2020 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
ε € ε ε

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικἁ στοιχεία ενεργητικού που

αποτιμούνται σε εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων 653.626 - - 653.626
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε
εύλογη αξία µέσω των ἄλλων συνολικών
εισοδημάτων Ξ - 50.320 50.320

Σύνολο 653.626 Ξ 50.320 703.946

Συμφιλίωση μετρήσεων evAoyne αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επίπεδου 3

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

Χρηματοοικονομι
κά στοιχεία

ενεργητικού σε
εύλογη αξία

µέσω των ἄλλων
συνολικών

εισοδημάτων Σύνολο
2020 2021

€ €
1.000 1.000

το. 1000ἍἉα.000
Ο υπολογισμός της εὔλογης αξίας του εκάστοτε τίτλου γίνεται µε βάση εναλλακτικών μεθόδων αποτίµησης όταν δεν
υπάρχει! ενεργἡ αγορά.
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6, Σημαντικὲς λογιστικὲς εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης

Η ετοιμασία των οικονομικὠν καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικὠν εκτιμήσεων και την σκηση κρίσης and τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικὠν
πολιτικὠν του Συγκροτήματος. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα nood των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, TH γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και

υποχρεώσεων KATA την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και Ta αναφερθέντα nocd εσόδων και εξόδων
κατά τη διάρκεια Tou und αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ὅτι αυτοί οἱ υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχἐση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικἁ
αποτελέσµατα pnopei τελικά να διαφἑρουν and αυτούς τους υπολογισμούς,

Οι λογιστικοἱ υπολογισμοίἰ και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορικἡ εµπειρἰα και σε
ἄλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικἀ µε μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι εἶναι

λογικά σύμφωνα µε τις περιστάσεις.

Κρίσεις

Οι υπολογισμοὶ και οἱ παραδοχές που πιθανὀν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικὀ ἑτος παρουσιάζονται πιο κάτω:

ο Μισθώσεις

Το Συγκρότημα ἐχει ἑνα εκτελεστὲο δικαίωµα παράτασης της μίσθωσης. Το Συγκρὀτηµα Exel αξιολογήσει
εὰν το δικαίωµα παράτασης εἶναι μάλλον βέβαιο να ασκηθεί λαμβάνοντας υπόψιν και κατέληξε OT! το
δικαϊωμα παράτασης δεν εἶναι μάλλον βέβαιο να ασκηθεἰ,

9 Ποσό πληρωτέἑο µε εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας

Το Συγκρότημα αρχικά υπολογίζει και αναγνωρίζει τα ποσἀ που αναμένεται να καταβληθούν στο πλαίσιο

εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας ως µέρος της υποχρέωσης µίσθωσης. Τυπικά, η αναμενόμενη
υπολειµµατική αξία κατὰ την έναρξη της µίσθωσης εἶναι ion ἡ µεγαλύτερη and το εγγυηµένο ποσὀ και

συνεπὼς το Συγκρότημα δεν αναμένει να πληρώσει οτιδήποτε βάσει των εγγυήσεων.

Στο τέλος κἆθε περιόδου αναφοράς, οἱ αναμενόμενες υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται για να
αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές υπολειμματικές αξίες που επιτεύχθηκαν σε συγκρίσιµα στοιχεία
ενεργητικού και τις προσδοκἰες σχετικά µε τις μελλοντικὲς τιμές,

ο Υπολογισμός της πρόβλεψης Fnac
Κατά την επιµέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικὠν ζημιών το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψιν του λογική και

βάσιµη πληροφόρηση που αφορά το μέλλον, η οποία βασίζεται σε napadoyéc για τη μελλοντική κίνηση
διαφόρων οικονοµικών παραγόντων και την αλληλοεπίδραση αυτών,

Η ζημιά σε περίπτωση αθέτησης εἶναι µία εκτίµηση της ζημιάς που θα προκύψει σε περίπτωση αθέτησης και

βασίζεται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και αυτών που αναμένεται να εισπραχθούν,
λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν ταµειακές ροές and εξασφαλίσεις Kal συμβατικές ενισχύσεις που αποτελούν
µέρος των συμβατικών όρων και δεν αναγνωρίζονται χωριστά,

Η πιθανότητα αθέτησης εἶναι βασικὀς παράγοντας στην επιµέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικὠν ζημιών.
Η πιθανότητα αθἐέτησης εἶναι µία εκτίµηση της πιθανότητας αθἐτησης για µία δεδομένη περἰοδο και ο
υπολογισμός της περιλαμβάνει ιστορικἠ Πληροφόρηση, εκτιμήσεις και εκτιμήσεις των μελλοντικών
συνθηκών.
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6. Σημαντικὲς λογιστικὲς εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)

Φορολογία

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικὀ φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις, Για

συγκεκριμένες συναλλαγὲς και υπολογισμούς, ο προσδιορισμὸς της τελικής φορολογίας εἶναι αβέβαιος κατά
τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής ὁραστηριότητας. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα µε βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη
Φορολογία. Όπου To τελικὀ φορολογικό αποτἐλεσµα αυτών των ζητημάτων διαφἑρει and το ποσό που έχει
apxikd αναγνωριστεἰ, Οἱ διαφορὲς επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικὀ Φόρο και αναβαλλόμενη
Φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός τῆς τελικής φορολογίας,

Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρµογή Τωνλογιστικώνπολιτικών Του Συγκροτήµστος

Εὐλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίµησης. Το
Συγκρότημα ασκεὶ κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίµησης και κάνει υποθέσεις οἱ οποίες
βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. H εὔλογη αξία των
επενδύσεων σε ακίνητα έχει υπολογιστεί µε βάση την εὔλογη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων
ενεργητικού που κατἐχονται.

Εύλογη αξία χρημµατοοικονομµικών στοιχείων ενεργητικού

Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικὲς

Το Συγκρότημα αξιολογεί περιοδικἀ τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε θυγατρικές όποτε
υπάρχουν δείκτες αποµείωσης, Οἱ δείκτες αποµείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως µείωση των
εσόδων, των KEPOWV ἡ των ταμειακὼν ροὼν ἡ δυσμενείς μεταβολὲς στην οικονομική ἡ πολιτική
σταθερότητα µιας συγκεκριμένης χώρας, που µπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία των στοιχείων
ενεργητικού μπορεὶ να µην εἶναι ανακτήσιµη. Αν τα γεγονότα Kal οι συνθήκες δείχνουν oT! η αξία των
επενδύσεων σε θυγατρικὲς µπορεί να έχει απομειωθεἰ, οἱ αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροὲς που
συνδέονται µε τις εν λόγω θυγατρικὲς συγκρἰνοντα! µε τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εἄν η
υποτίµηση στην εύλογη αξία τους εἶναι απαραίτητη.

Απομείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού διαθἑσιµων προς πώληση

Το Συγκρότημα ακολουθεί τις οδηγίες του AAN 39 για να αποφασίσει πότε µια επένδυση ἔχει υποστεί
απομείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεὶ ἁσκηση σημαντικής κρίσης. Στην ἁσκηση της κρίσης αυτής,
το Συγκρότηµα εκτιμά, µαζ µε GAAouc παράγοντες, τη διάρκεια και την ἑκταση που η εὔλογη αξία µιας
επένδυσης εἶναι Χαμηλότερη του κόστους, και τη χρηµατοοικονοµική βιωσιμότητα και βραχυπρόθεσµο
επιχειρηµατικὀ μὲλλον της επένδυσης συμπεριλαμβανοµένων παραγόντων ὅπως η επίδοση της βιομηχανίας
και TOU επιχειρηματικού κλάδου, οἱ μεταβολές στην τεχνολογία και στις λειτουργικὲς και χρηµατοδοτικἐς
ταμειακὲς POE.

Απομείωση χρημµατοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Η πρόβλεψη ζημιὰς για Ta χρηματοοικονοµικἁ στοιχεία ενεργητικού βασίζονται σε παραδοχές σχετικά µε
τους κινδύνους αθέτησης Kal των αναμενόμενων ζημιών. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί την κρίση για va
κάνει αυτὲς τις υποθέσεις και να επιλέξει τις εισροὲς για τον υπολογισμό της αποµείωσης, µε βάση To
Ἱστορικό του Συγκροτήματος στο παρελθόν, τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς καθώς και εκτιμήσεις των
μελλοντικὠν εκτιμήσεων στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, Λεπτομέρειες σχετικἀ µε τις βασικὲς
παραδοχές και τις εισροὲς που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στη σημείωση 5, παράγραφος Πιστωτικού
κινδύνου.
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6, Σημαντικὲς λογιστικὲς εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)

Απομείωση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Ο έλεγχος για αποµείωση διεξάγεται µε την προεξόφληση των μελλοντικὠν ταμειακών ροών που αναμένεται
να προκύψουν and τη χρήση των μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας éva
προεξοφλητικὀ επιτόκιο που αντανακλἁ τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που
σχετίζονται µε το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν εἶναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επἰ

µέρους στοιχείου ενεργητικού, το Συγκρότημα εκτιμἁ την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το στοιχεὶο ενεργητικού.

Ωφέλιµη Zor των αποσβέσιµων στοιχείων ενεργητικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεἰ τις ωφέλιμες ζωές των αποσβἐσιµων στοιχείων ενεργητικού σε κάθε
περίοδο αναφοράς και Ta αναθεωρεἰ, εάν εἶναι anapaitnto, έτσι ώστε οἱ ωφἑλιμες ζωὲς να αντιπροσωπεύουν
την αναμενόμενη Χρησιμότητα των στοιχείων ενεργητικού στο Συγκρότημα. Ωστόσο, τα πραγματικά
αποτελέσµατα µπορεί να διαφἑρουν λόγω της τεχνολογικής απαξίωσης, της κακἠς χρήσης και άλλων
παραγόντων που δεν εἶναι εὔκολα προβλέψιµα,

7. Οικονομικὲς πληροφορίες κατά τομέα

Το Συγκρότηµα στο σύνολο Tou, λειτουργεί ως ἑνας λειτουργικός τομέας.

Ο ανώτερος λειτουργικός υπεύθυνος για τη λήψη αποφἁσεων εἶναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήµατος που
συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις συναντήσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά τις οικονομικές
πληροφορίες που ετοιμάζονται σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ και αποτελούνται απὀ την κατάσταση αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων και την κατάσταση χρηματοοικονοµικἠς θέσης. Τα αποτελέσµατα του λειτουργικού τομέα
για To 2021, πριν τα διοικητικἁ και άλλα ἔξοδα παρουσιάζονται πιο κάτω:

2021 Ρουμανία Κύπρος Σύνολο
€ € €

Εισοδήµατα - 267.240 267.240
Κέρδος πριν τη φορολογία (43.453) 192,512 179.059
Στοιχεία ενεργητικού 1.149.294 1.875.644 3.024.938
Υποχρεώσεις 1.785 994.313 996.098
Κεφαλαιουχικὲς δαπάνες : 8.000 8.000

2020 Ρουμανία Κύπρος Σύνολο
ε € 6

Εισοδήµατα - 88.719 88.719
Κέρδος πριν τη φορολογία (20.536) (358.839) (379.375)
Στοιχεία ενεργητικού 1.158.963 1.818.096 2.977.059
Υποχρεώσεις 1.785 1.116.432 1.118.217
Αποσῄέσεις

- 12.469 12.469

8. Εισοδήµατα

Ανάλυση εσὀδου 2021 2020
ε €

Πιστωτικἁ μερίσματα 389.157 13.372
Evoikia εισπρακτέα 85.589 85.588
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9. Άλλα ἐσοδα εκμετάλλευσης

Avanpooapyoyn ΔΠΧΑ 16

10. Ἐξοδα Sioixnonc

Παροχές προσωπικού
Έξαδα κοινόχρηστων χώρων
Φόροι και άδειες
Δημοτικοί φόροι
Ετήσιο τέλος
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπροµήθεια
Ασφάἁλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
Διάφορα ἑξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Γραφική ύλη καὶ εκτυπωτικἁ
Συνδρομές και εισφορές
Αμοιβή ελεγκτή
Λογιστικά δικαιώµατα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώµατα
Ἑξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Έξοδα οχημάτων
Έχοδα ανακοινώσεων
Αποσῄέσεις

11. Παροχὲς προσωπικού

Μισθοί

2024 2020
€ €

44.716 -

ο... Ἅ«4.716 =

2021 2020
€ €

4.500 5.500
448 -

- 1.151
254 850
350 575
259 264

2.872 3.401
266 -

638 -

500 4.570
516 100

2.296 933
131 131

8.809 6.184
16.673 18.643
3.500 3.143
5.910 873
3.467 8
1.615 1.020

- 120
15.075 12.469

--απο ὝΎ«9935

2021 2020
ε €

4.500 5.500

4.500 5.500

45



UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

12, Ἐσοδα/ (έξοδα) χρηµατοδότησης

2021 2020
€ ε

Συναλλαγμµατικὀ κέρδος 1.348 1.286

Ἔσοδα χρηµατοδότησης 1.948 1.286

Τόκοι επἰ των υποχρεώσεων and µισθώσεις (2.491) (5.749)
Άλλοι τόκοι πληρωτέοι (10.727) (11.942)
Διάφορα έξοδα χρηµατοδότησης (681) (588)

Ἐξοδα χρηµατοδότησης (13,899) (18.279)

Καθαρά ἔξοδα χρηµατοδότησης --. 12.581) __(16.993)

13. Φορολογία

2021 2020
ε ε

Εταιρικὸς φόρος - τρέχοντος ETOUG 1.509 3.908
Εταιρικὸς φόρος - προηγούμενων ετών 1.983 17.245
Αμυντική εισφορά - τρἐχοντος ἐτους - 1.927
Αναβαλλόμενη Φορολογία - πίστωση (Σημ. 25) (375) (48.486)

Χρέωση έτους 3,017 4.59

Ο φόρος Eni των κερδών του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφἑρει and το θεωρητικὀ ποσὀ που θα πρόκυπτε
χρησιμοποιώντας Ta εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξἠς:

2021 2020
€ €

Κέρδος/(ζημιά) πριν th φορολογία 179.059 (379,375)

Φόρος υπολογιζόµενος µε Ta εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας 22.382 (47.422)
Φορολογικἡ επίδραση εξόδων nou δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς - 62.984
Φορολογικἡ επίδραση εκπτώσεων και εσόδου που δεν υπόκεινται σε φορολογία (20.873) (12.009)
10% επιπρόσθετη φορολογία - 355
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους - 1.927
Αναβαλλόμενη φορολογία (375) (18.486)
Φόροι προηγούμενων ετών 1.883 17.245

χρέωση φορολογίας 3.017 4.504

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου εἶναι 12,506. Επιπρόσθετα, το 75% των μικτὼν ενοϊκίων που εισπράττει To
Συγκρὀτηµα υπόκεινται σε αμυντική εισφορἀ µε συντελεστή 3%.

Κάτω ano ορισμένες προὔποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι µπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά µε ποσοστό 30%.
Σε τέτοιες περιπτώσεις οἱ τόκοι AUTO! εξαιρούνται aNd εταιρικὀ φόρο, Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα and το
εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αμυντικἡ εισφορά µε ποσοστό 17%.

Κέρδη and τη διάθεση αξιογράφων που εμπίπτουν στον ορισμὸ των τίτλων για φορολογικούς σκοπούς
(περιλαμβανομένων µετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, δικαιωμάτων επ' αυτών, κλπ.) εξαιρούνται and Κυπριακό
εταιρικό φόρο.

46



UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

14. Κέρδος/ (ζημιά) ava µετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της µητρικἠς εταιρείας

2021 2020

Κέρδος/ (ζημιά) που αναλογεὶ στους μετόχους (€) 176.042 (383.969)

MeoooTa®piKdc αριθµός μετοχών που ἦταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του ETOUG 13.467.849 13.467.849

Κέρδος/ (ζημιά) ava µετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της
μητρικής εταιρείας (σεντ) 1,31 (2,85)

15. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Ἐπιπλα,
σκεύη και

εξοπλισμός
ε

Κόστος
Προσθήκες 8.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 8.000

Αποσβέσεις
Επιβάρυνση για το ἐτος 614

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 614

Καθαρή λογιστικἠ αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο. 7.356
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 Ξ

16. Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωμα χρήσης

Γη και κτίρια

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 197.653

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020/ 1 Ιανουαρίου 2021 197.653
Αναπροσαρµογἠἡ για επανεκτίµηση (81.963)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ___115,690

Αποοβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 12.353
Επιβάρυνση για To έτος 12.469

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020/ 1 Ιανουαρίου 2021 24.822
Επιβάρυνση για το έτος 14.461
Αναπροσαρμογὴἡ για επανεκτίµηση (24.822)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 14.461
Καθαρή λογιστικἠ αξία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο.101.229
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο... 172.831
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17. Επενδύσεις σε ακίνητα

2021 2020
ε €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.115.910 2.368.590
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας (3.010) (252.680)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου � 2412900 2.115.910.

Τα ακίνητα για επἐνδυση περιλαμβάνουν ακίνητα στην Κύπρο, µε δίκαιη αξία €965.000 (2020:€968.000) και στη
Ρουμανία, µε δίκαιη αξία €1.147.900 (2020: €1.147,910) . Τα ακίνητα επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31
Δεκεμβρίου σε δίκαιη αξία, η οποία εἶναι η αξία στην ελεύθερη αγορά, όπως εκτιμήθηκε and ανεξάρτητους,
εγκεκριµένους εκτιµητές, Οἱ οποίο! κατέχουν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικἁ προσόντα και πρόσφατη
εμπειρία ὡς προς την τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων που αξιολογούνται.

Βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την εκτίµηση των ακινήτων εἶναι:

-Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικἁἀ των ακινήτων και της ἆμεσα γύρω περιοχής,
-

H προσφορά και ζήτηση στην ἆμεσα γύρω περιοχἠ,
- O χαρακτήρας ὡς προς τη χρήση του ακινήτου αλλά και της συγκεκριμένης ευρύτερης περιοχής,
- H θέση του ακινήτου
-Οι συγκριτικὲς τιμὲς πώλησης παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή
- O1 αξίες των ενοικίων για την γύρω περιοχἡ

Χρησιμοποιήθηκε η Συγκριτικἡ και η Επενδυτικἡ Μέθοδος Εκτίµησης για τον προσδιορισμό της Αγοραίΐας Αξίας του
ακινήτου στην Κύπρο και η συγκριτική μέθοδος για το ακίνητο στη Ρουμανία. Κατάτη διάρκεια του έτους βάσει των
ανεξάρτητων εκτιμήσεων και της άποψης του Διοικητικού Συµβουλίου, η αξία του ακινήτου για επἑνδυση στην
Κύπρο μειώθηκε κατά €3.000 και στη Ρουµανια μειώθηκε κατά €10.

lepapxia εύλογης σξίσς

To ακίνητο για επένδυση στην Κυπρο µε δίκαιη αξία €965.000 (2019: €968.000) εἶναι υποθηκευμένο για δανεισμό
που παραχωρήθηκε στο Συγκρότηµα. To εισόδηµα που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα του Συγκροτήματος ano
την εκμετάλλευση των ακινήτων κατά τη διάρκεια του ἐτους εἶναι €85.589 (2019: €85.588 ).

Μέθοδος αποπµησης και σηµαντικό µη-παρστηρήσιμα δεδοµένα

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την τεχνικἠ αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εύλογης
αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως επίσης και Ta σηµαντικά µη-παρατηρήσιµα δεδοµένα.

Περιγραφή Εύλογη αξία στις Μέθοδος Μη-παρατηρήσιµα Εύρος Σχέση µη
31 Δεκεμβρίου αποτίµησης δεδοµένα (σταθµισµένος παρατηρήσιµων

2021 µέσος ὁροο) δεδοµένων µε εύλογη
€ αξία

Κτήρια 965.000 Προσέγγιση Τιμή ανἁ τ.µ εΕΙ.850 - €2.050 Η εὔλογη αξία θα
σύγκρισης αυξηθεί/(µειωθεῖ) εἄν η

πωλήσεων τιµή ανά τετραγωνικὀ
αυξηθεί/(µειωθεί
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17. Επενδύσεις σε ακίνητα (συνέχεια)
Περιγραφἡ Εὐλογη αξία Μέθοδος

στις 31 αποτίµησης
Δεκεμβρίου

2021
€

Γη 1.147.900 Προσέγγιση
σύγκρισης
πωλήσεων

Περιγραφἠἡ EvAoyn αξία Μέθοδος
στις 31 αποτίµησης

Δεκεμβρίου
2020
€

Κτήρια 968.000 Προσέγγιση
σύγκρισης
πωλήσεων

Γη 1.147.910 Προσέγγιση
σύγκρισης
πωλήσεων

Μη-παρατηρήσιµα Εύρος

δεδοµένα (σταθµισµένος.
µέσος όρος)

Τιμή ανά τ.µ €148 - €157

Mn - Eupoc
παρατηρήσιµα (σταθµισµένος

δεδοµένα µέσος ὁρος)

τιμή ανἀτ εΕΙ.850 - Ε2.050

Τιμή ava τ.µ €148 - €157

Σχέση µη
παρατηρήσιµων

δεδοµένων µε εύλογη
αξία

Η εύλογη αξίαθα
αυξηθεί/(µειωθεῖ) εάν

η τιµή ava
τετραγωνικὀ

αυξηθεί/(µειωθεἰ

Σχέση µη
παρατηρήσιµων

δεδοµένων µε εὐλογη
αξία

Η εύλογη αξίαθα
αυξηθεί/(µειωθεῖ) εν

η τιμή ava
τετραγωνικὀ

αυξηθεί/(µειωθεῖ)

Η εύλογη αξίαθα
αυξηθεί/(µειωθεί) εάν

η τιµή ανά
τετραγωνικὀ

αυξηθεί/(µειωθεῖ)

18, Χρηματοοικονομικἀ στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων

2021 2020
ε €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 1.000 50,320
Πωλήσεις 5 (49.320)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1.000, 1.000

Εὐλογη αξία Κόστος Εὐύλογη αξία Κόστος
2021 2021 2020 2020

€ € € €
Αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000.

Η δίκαιη αξία για τους τίτλους που Sev εἶναι εισηγµένοι σε Χρηματιστήριο δεν µπορεί να υπολογισθεί µε ακρίβεια διότι
δεν υπάρχουν οἱ απαραίτητες πληροφορἰες. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος εξέτασε την αξία αυτὼν των
επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και κατέληξε ότι η δίκαιη αξία τους εἶναι €1.000.
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19, Εμπορικὲς και λοιπές απαιτήσεις

2021 2020
ε €

Εμπορικά elonpakréa 365 39
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 1.212 10.810

1.577 10.84

Το Συγκρότημα Sev κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε Ta εμπορικά εισπρακτέα,

H ἐκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικὀ κίνδυνο και ζημιές αποµείωσης αναφορικἁ µε εµπορικὲς και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιεἶται στη σημείωση 5 των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων.

20. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εὔλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων

2021 2020
€ €

2021 2020
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 657.148 653.626
Προσθήκες 3.502.066 3.181.059
Πωλήσεις (3.536.494) (3.222.060)
Μεταβολἡ στην εύλογη αξία 160.942 44.523

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου �__- 784,662 Ὑ«ο57.Ι48

Εύλογη αξία Κόστος Εὔύλογη αξία Κόστος
2021 2021 2020 2020

ε € € €
Αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών 784.662 784.602 657.148 657.148

784.662 784.662 657.148 657.148

Στην ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών, τα XPNUATOOIKOVOLIKG στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται
σε εὔλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στη ροή μετρητών and εργασίες ὥς µέρος των μεταβολών
στο κεφάἆλαιο κίνησης, Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, οἱ µεταβολές
στις εὖλογες αξίες των χρηματοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε εὔλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών.

21. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα τραπεζικἁ υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

2021 2020
ε €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 16.184 19.321

�161834 9.321
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικὀ κἰνδυνο και ζημιές αποµείωσης αναφορικἁ µε μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 5 των ενοποιηµένων οικονομικών καταστάσεων,
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22. Μετοχικὀ κεφάλαιο

2021 2021 2020 2020
Αριθμός Αριθμός
μετοχών ε μετοχών €

Εγκεκριµένο
Συνήθεις μετοχές του €1,71 η καθεμιά -500.000.000 85.000.000 -»500.000.000.85.000.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 13.467 2.289.534 13.467.849 2.289.534
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου - 13,467,849 «2.289.534 19.467.349 «02.289.534

23. Δανεισμός

2021 2020
€ €

Βραχυπρόθεσµα δάνειο
Δάνεια τραπεζών 53.106 42.357

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών 353.658 406.833

Σύνολο �ἍαΏ6:764 Ἅ«49 100

Τα µη βραχυπρόθεσμα δάνεια εἶναι αποπληρωτέα we ακολούθως:

2021 2020
ε €

Μεταξύ δύο και πέντε ετὠν ___ 353,658 Ἅ«406.833

Τα τραπεζικἁ δάνεια εἶναι εξασφαλισµένα we ακολούθως:
e Με υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία του Συγκροτήματος.
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24. Υποχρεώσεις and µισθώσεις

2021 2020
€ ε

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 217.546 228.075
Αποπληρωμὲς (45.186) (16.278)
Τόκοι 2.491 5.749
Αναπροσαρμογή (402.486) -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου ο. 102365 «217.546

Η παρούσα αξία των ελάχιστων
Σύνολο ελάχιστων μελλοντικὠν μελλοντικὠν καταβολὼν

καταβολών µισθωμάτων μισθωμάτων
2021 2020 2021 2020

€ € € ε
Όχι πἐραν του 1 έτους 12.486 10.527 12.486 10.527
Πέραν του 1 ἐτους και Ox! πέραν των 5 ετών 74.227 52.635 74.227 52.635
Πέραν των 5 ετὠν 15.652 154.384 15.652 154.384

102.365 217.546 102.365 217.546

Παρούσα αξία υποχρεώσεων pic8wons 102.365 217.546 102.365 «217.46

Η πολιτικἠ του Συγκροτήματος εἶναι να µισθώνει τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισµὀ. Ο µέσος χρόνος μίσθωσης εἶναι

84 µήνες, Για το έτος nou έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το µέσο πραγµατικό επιτόκιο δανεισμού ἦταν 2,300 (2020:
2,690). Τα επιτόκια εἶναι σταθερἀ κατά την ηµεροµηνία της σύμβασης και ἐτσι εκθέτουν το Συγκρότημα στον
κίνδυνο της μεταβολής των επιτοκίων µε συνέπεια τη µεταβολή της εὐλογης αξίας του χρέους. Όλες οι µισθώσεις
συνάπτονται σε µια βάση σταθερὼν πληρωμών και δεν υπάρχουν συμφωνίες για καταβολὲς ενδεχόμενων
µισθωμάτων.

Όλες οι υποχρεώσεις µισθώσεων εἶναι εκφρασμµένες σε Eupw.

Η εὐλογη αξία των υποχρεώσεων and µισθώσεις εἶναι περίπου η ἴδια µε τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία
αναφοράς.

Οι υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος and µισθώσεις εἶναι εξασφαλισμένες για τον εκµισθωτὴ and τίτλους κυριότητας
στα µισθωμένα στοιχεία ενεργητικού.

25. Αναβαλλόμενη φορολογία

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές µε τη μέθοδο της
υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιµα ποσοστάἀ φορολογίας (Σημ. 13). Στην περίπτωση φορολογικών ζημιών
το εφαρµόσιµο ποσοστὀ εταιρικού φόρου εἶναι 12,500.

Υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας

2021 2020
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 64.706 83.192
Επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα (375) (18.486)
Υπόλοιπο στις 31 AexepBpiou ο... 684.331 «4,06
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25, Αναβαλλόμενη Φορολογία (συνὲἐχεια)

Η υποχρέωση yia αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως:

2021 2020
ε €

Κέρδη εὐλογων αξιὼν σε επἐνδυση σε ακίνητα 64,331 64.706

64.331 64.706

26. Epnopikoi και άλλοι πιστωτὲς

2021 2020
ε ε

Εμπορικοί πιστωτὲς 35.867 13.350
Οφειλόμενα ἐξοδα 31.051 24.420
Άλλοι πιστωτὲς 8.531 5.550
Αναβαλλόµενο εισόδημα 357 4.175
Αμυντική εισφορά πάνω σε λογιζόµενη διανοµή πληρωτέα 323.482 317.438

�_ 399,288 ____364,933.
27. Τρέχουσες φορολογικὲς υποχρεώσεις

2021 2020
€ €

Εταιρικὸς φόρος 23.350 21.842

33.330 «21842

28. Συναλλαγὲς µε συνδεδεμένα µέρη

Το Συγκρότηµα ελέγχεται απὀ την οικογένεια Μπεκρή.

Οι πιο κάτω συναλλαγὲς έγιναν µε συνδεδεμένα µέρη:

28.1 Αμοιβή Συμβούλων

Η αµοιβἠ των Συμβούλων και άλλων σημαντικών µελών της Διεύθυνσης ἦταν ως εξής:

2021 2020
€ ε

Δικαιώματα συμβούλων 4.500 _5.500
� ισπ

2021 2020
€ €

Ζένιος Δημητρίου Πρόεδρος 1,500 1.500

Κωνσταντίνος Μπεκρής Γραμματέας 1,000 1.000

Χριστόφορος Βαριανός Μέλος
- 1.000

Φώτος Μπεκρής Μέλος 1.000 1.000
Στέλιος Μπεκρής Μέλος 1.000 1.000

4.500 5.500
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30. Συμμετοχή συμβουλών στο κεφἁἆλαιο της εταιρείας

Το ποσοστὀ στο µετοχικὀ κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, ἆμεσα ἡ ἐμμεσα, Ta µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και Ta τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 29 Απριλίου 2022, ἦταν ὡς
ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου 29 Απριλίου
2021 2022

ο/ο %
Ζένιος Δημητρίου 0,30 0,30
Κωνσταντίνος Μπεκρής 72,70 72,70
Φῴτος Μπεκρής 72,70 72,70
Στέλιος Μπεκρής 72,70 72,70

To ποσοστὀ του κ. Κωνσταντίνου Mnexpr περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του µε ποσοστὸ 72,7% που
προκύπτει απὀ μετοχές που κατέχει ο ἴδιος ύψους 17,606, and μετοχές που κατ έχει η αδελφή του κ. Γεωργία
Μπεκρή ύψους 17,690, and μετοχὲς που κατέχει η µητἑρα του κ. Μαρία Κ. Σάββα ύψους 19,90% και and μετοχὲς
που κατέχει ο αδελφός του Φώτος Μπεκρής ύψους 17,696.

Το ποσοστὀ του kK. Φώτου Μπεκρή περιλαµβάνει την έμμεση συµµετοχή ύψους 72,70% που προκύπτει and μετοχὲς
που κατέχει ο ἴδιος ύψους 17,696, and μετοχὲς που κατέχει η αδελφή του κ, Γεωργία Μπεκρή ύψους 17,656, and
μετοχὲς που κατέχει η μητέρα του κ. Μαρία Κ. Σάββα ύψους 19,90% και and μετοχές που κατέχει ο αδελφὀς του
Κωνσταντίνος Μπεκρής ύψους 17,636.

Το ποσοστὀ του κ. Στέλιου Μπεκρή περιλαμβάνει την εµµεση συμμετοχή ύψους 72,70% που προκύπτει απὀ μετοχές
που κατέχει η σύζυγος του κ. Μαρία Σάββα ύψους 19,90% , η θυγατέρα του κ. Γεωργία Μπεκρή ύψους 17,606, ο
γιος του Κωνσταντίνος Μπεκρής ύψους 17,696 καὶ ο γιος του Φώτιος Μπεκρής ύψους 17,606.

31. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 29 Απριλίου
2022 ἦταν τα ακόλουθα:

31 Δεκεμβρίου 29 Απριλίου
2021 2022

ο/ο ο/ο

AHR Holdings Limited 9,74 9,74
Γεωργία Μπεκρή 17,60 17,60
Φώτιος Μπεκρής 17,60 17,60
Κώνσταντίνος Μπεκρἠς 17,60 17,60
Μαρία Κ. Σάββα 19,90 19,90

32, Σημαντικὲς συμβάσεις µε ὀργανά διοίκησης

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ του Συγκροτήματος
και των οργάνων διοἰκησής του.

33. Ενδεχὀµενες υποχρεώσεις

Το Συγκρότημα Sev εἶχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

34. Δεσμεύσεις

Το Συγκρότημα Sev εἶχε κεφαλαιουχικὲς ἡ άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
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35. Γεγονότα μετά την περἰοδο αναφοράς

Τα συνεχιζόµενα µέτρα περιορισμού εξαιτίας της διάδοσης του Κορωνοϊού σε όλο τον πλανήτη και Τα περιοριστικά
µέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες κυρώσεις εναντίων της Ρωσίας ὡς απάντησης στον πόλεμο
στην Ουκρανία έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία αρνητικἁ η έκταση των οποίων θα συνεχίσει. Οἱ

αβεβαιότητες για την ευρύτερη κυπριακή και ευρωπαϊκή οικονομία παραμένουν καθὼς οποιαδήποτε παρατεταμένη ἡ

εκτεταμένη σύγκρουση στην περιοχἠ τόσο γεωγραφικά ὁσο και χρονικά αναπὀφευκτά θα πλήξει περισσότερο την
οικονομία,

Η συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία επηρεάζει τις οικονομίες παγκοσµἰως. Η αντίδραση στην αγορά µε τις
αυξανόμενες τιμὲς στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το κόστος των σιτηρώὠν, Ta αποθέµατα θα επηρεάσουν
EVTOTIKG την οικονομική ανάκαµιη. Παρατηρώντας επίσης την σηµαντικἡ µείωση της αγοραπωλησίας στα
χρηματιστήρια ο συνολικὸς χρηµατοοικονοµικός αντίκτυπος της τρἐχουσας κατάστασης δεν µπορεί να εκτιμηθεί µε
εύλογη βεβαιότητα σε αυτὀ το στάδιο λόγω του ρυθμού µε τον οποίο επεκτείνεται η κρίση και των αβεβαιοτήτων
που προκύπτουν and την αδυναµἰα πρὀβλεψης του αποτελέσματος αυτού του περιστατικού.

Η Εταιρεία συνεχίζει να υιοθετεί συντηρητική Προσέγγιση και εἶναι σε ετοιμότητα ὀσον αφορά τις διαδικασίες
παρακολούθησης και την καθηµερινἠ διαχείριση των λογαριασμών για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας δεν εἶναι σε θέση να προβλέψουν όλες τις εξελίξεις που Θα

μπορούσαν να éxouv αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατὰ συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα
μπορούσαν να ἐχουν στη μελλοντική χρηµατοοικονοµικἠ επίδοση, τις ταµειακές ροὲς και τη χρηµατοοικονοµικἠἡ θέση
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας εκτιμά ὅτι λαμβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διατήρηση της
βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών του στο παρὠν ENIXEIPNLATIKO
και οικονομικό περιβάλλον.

Δεν υπήρξαν ἆἀλλα σηµαντικἀ γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που va ἔχουν σχέση µε την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Ἓκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 7 μέχρι 11
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