
0017/00039524/el 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 

CPIH 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 

Επισυνάπτεται η ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας CPI Holdings
Public Ltd για το έτος 2021.
 
Attachment: 
  1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 

 

 

Regulated

Publication Date: 29/06/2022



 
 
 
 
 
 
 
 

  

CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 Δεκεμβρίου 2021  

 



CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 Δεκεμβρίου 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 

 
 

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι  1 

Έκθεση Διαχείρισης   2 - 3 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη σύνταξη των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας  4 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή  5 – 8 

Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 9 

Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  10 

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  11 

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών  12 

Kατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 13 

Kατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης                    14 

Kατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 15 

Kατάσταση ταμειακών ροών   16 

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις   17 - 31 

  



CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

 

1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο:  Άλκης Λοιζιδης  
 Madlen Koleva - Διορίσθηκε στις 7 Ιούλιος 2021 
 Darin Simeonov - Διορίσθηκε στις 7 Ιούλιος 2021 
 Αιμιλία Χριστοδούλου – (Εκτελεστική διευθυντής), Διορίσθηκε στις 

24 Μαΐου 2021 
 Άλκης Αλωνεύτης - Παραιτήθηκε στις 7 Ιούλιος 2021 
 Μιχάλης Μιχαήλ - Παραιτήθηκε στις 7 Ιούλιος 2021 
 Δώρος Λοιζιδης - Παραιτήθηκε στις 7 Ιούλιος 2021 
 
 
Γραμματέας Εταιρείας:  Global Capital Securities & Financial Services Ltd  
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  Accountric Limited 
 Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 34 Petrou Tsirou 
 Office 1, 3075 
 Limassol 
 Cyprus 
 
 
Εγγεγραμμένο γραφείο:  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50 
 Λευκωσία 
 1065 
  
 
 
Αριθμός εγγραφής:  ΗΕ8306 



CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

 

2 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως (το 'Συγκρότημα') για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2021. 

Σύσταση 
Η Εταιρεία CPI Holdings Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 12 Αυγούστου 1976 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών του Συγκροτήματος 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η μερική εκμίσθωση 
των εγκαταστάσεών της και η απόκτηση επενδύσεων σε δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου.  

Αλλαγές στο Συγκρότημα 
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξαν αλλαγές στη δομή του Συγκροτήματο. H θυγατρική C.P.I. Land Developments 
Limited διαλύθηκε στις 6 Αυγούστου 2021, και επομένως δεν είναι πλέον μέλος του Συγκροτήματος από την 
ημερομηνία αυτή. 
 
Η θυγατρική C.P.I. Food Importers & Distributors Ltd, η οποία παρέμεινε ανενεργή, με την ολοκλήρωση της 
μεταβίβασης των μετοχών στις 5 Νοεμβρίου της A.L Pro Choice Ventures Limited, η Εταιρεία CPI Holdings Public Ltd 
δεν είναι πλέον ο μέτοχος της Εταιρείας και διατίθεται από την A.L Pro Choice Ventures Limited. 

Η CPI Holdings Public Ltd δεν κατέχει πλέον θυγατρικές κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Εταιρεία 
δεν προτίθεται να προχωρήσει σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις.   
 

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος 
Η εξέλιξη του Συγκροτήματος μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση, όπως 
παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό 
Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος για το 
προβλεπτό μέλλον. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα περιγράφονται στις σημειώσεις 7, 8 και 20 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από το Συγκρότημα 
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
κατέχει. 

Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών 
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα 
από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να 
φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο 
δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο 
δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η 
Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών 
όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με 
το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

  
ΠΠρος τα Μέλη της CPI Holdings Public Limited 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ατομικών Οικονομικών 
Καταστάσεων 

Γνώμη  
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CPI Holdings Public Limited και των θυγατρικών της 
(το “Συγκρότημα”), και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της CPI Holdings Public Limited (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες 9 μέχρι 31 και οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης και την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και 
τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και 
ταμειακών ροών και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και 
ταμειακών ροών της Εταιρείας] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

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

Βάση γνώμης 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα 
πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων και των Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από 
το Συγκρότημα και την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων 
των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε 
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. 
Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση 
για την ελεγκτική μας γνώμη.  

Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 5 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η οποία περιγράφει ότι το 
Συγκρότημα υπέστη ζημιά ποσού €47,313 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και ότι, 
κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία του κατά €30,548. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 5, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές ή 
γεγονότα, μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη σημείωση 5, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Συγκροτήματος 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

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

Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο 
του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί 
αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με τα θέματα αυτά.  

 



Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια) 
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Αναφορά σε άλλες πληροφορίες   

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης, στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 
ελεγκτή επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ατομικές οικονομικές καταστάσεις δεν καλύπτει τις 
άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ατομικές οικονομικές καταστάσεις, η ευθύνη 
μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες,που αναφέρονται παραπάνω,  έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά 
πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες πληροφορίες που 
έχουμε παραλάβει πριν την ημερομηνία της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σ' αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να 
αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ατομικές οικονομικές καταστάσεις, το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι 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 δραστηριότητά του Συγκροτήματος και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Συγκρότημα ή να 
διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτές τις 
ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ατομικών 
Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και ατομικές οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός 
πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα 
δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με 
βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 

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

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

  



Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια) 
 
ΠΠρος τα Μέλη της CPI Holdings Public Limited 

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  (συνέχεια) 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να 

σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος. 

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

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν 
συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ή 
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητά. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και 
δίκαιη εικόνα. 

 Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες των 
οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη και 
εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

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

Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές 
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα 
θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, ενέργειες 
που λαμβάνονται για την εξάλειψη των απειλών ή των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται. 

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

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 
παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι οποίες απαιτούνται επιπρόσθετα από τις 
απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 

Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού 

Διορισθήκαμε αρχικά ως ελεγκτές του Ομίλου στις 15 Μαρτίου 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η οποία εκφέρεται σε αυτήν την 
έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας που έχει εκδοθεί στις 2 Μαΐου 
2022 σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 
31 Δεκεμβρίου 2021  
 
 
 
  2021 2020 
 Σημ. € € 
    
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων 9  (47,201)   (5,110)  
Ζημιά από εργασίες 10  (47,201)   (5,110)  
 

   

Έξοδα χρηματοδότησης 
 

 (112)   -  
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 12  (112)   -  
Καθαρή ζημιά για το έτος   (47,313)   (5,110)  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα   -   -  
Συνολικά Έσοδα για το έτος   (47,313)   (5,110)  
    
Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής 
εταιρείας (σεντ) 14  (0.19)   (0.02)  
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
31 Δεκεμβρίου 2021  
 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
έκδοσης 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Συσσωρευμ
ένες ζημιές Σύνολο 

 € € € € 
     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020  4,165,335   14,690,929  (18,862,960)   (6,696)  
Καθαρή ζημιά για το έτος  -   -   (5,110)   (5,110)  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020/ 1 
Ιανουαρίου 2021  4,165,335   14,690,929  (18,868,070)   (11,806)  
Καθαρή ζημιά για το έτος  -   -   (47,313)   (47,313)  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021  4,165,335   14,690,929  (18,915,383)   (59,119)  

Εταιρείες που δεν διανέμουν το 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τον 
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, λογίζονται κατά την 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους πως 
έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε 
πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους για το έτος στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται. Επί του ποσού της λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται από την Εταιρεία για 
λογαριασμό των μετόχων έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17% (ισχύει από το 2014) όταν οι 
ενδιαφερόμενοι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και έχουν την κατοικία τους (domicile) 
στην Κύπρο. Επιπρόσθετα από το 2019 (λογιζόμενη διανομή μερίσματος κερδών έτους 2017), καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) με συντελεστή 2,65% (2019: 
1,70%), όταν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ανεξαρτήτως κατοικίας 
(domicile) τους.  



CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
31 Δεκεμβρίου 2021  
   
   
   
 

  
 2021 2020 
 € € 
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Ζημιά πριν τη φορολογία  (47,313)   (5,110)  

  (47,313)   (5,110)  
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:   
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  18,670   5,110  
Μετρητά για εργασίες  (28,643)   -  
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  -   -  
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Εισπράξεις από νέα δάνεια  28,571   -  
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  28,571   -  

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (72)   -  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  72   72  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  -   72  



CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
31 Δεκεμβρίου 2021  
 
 
 
  2021 2020 
 Σημ. € € 
    
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων 9  (47,201)   (5,110)  
Ζημιά από εργασίες 10  (47,201)   (5,110)  
 

   

Έξοδα χρηματοδότησης 
 

 (112)   -  
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 12  (112)   -  
Καθαρή ζημιά για το έτος   (47,313)   (5,110)  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα   -   -  
Συνολικά Έσοδα για το έτος   (47,313)   (5,110)  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
31 Δεκεμβρίου 2021  
 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
έκδοσης 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Συσσωρευμ
ένες ζημιές Σύνολο 

 € € € € 
     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020  4,165,335   14,690,929  (18,862,960)   (6,696)  
Καθαρή ζημιά για το έτος  -   -   (5,110)   (5,110)  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020/ 1 
Ιανουαρίου 2021  4,165,335   14,690,929  (18,868,070)   (11,806)  
Καθαρή ζημιά για το έτος  -   -   (47,313)   (47,313)  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021  4,165,335   14,690,929  (18,915,383)   (59,119)  

Εταιρείες που δεν διανέμουν το 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τον 
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, λογίζονται κατά την 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους πως 
έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε 
πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους για το έτος στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται. Επί του ποσού της λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται από την Εταιρεία για 
λογαριασμό των μετόχων έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17% (ισχύει από το 2014) όταν οι 
ενδιαφερόμενοι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και έχουν την κατοικία τους (domicile) 
στην Κύπρο. Επιπρόσθετα από το 2019 (λογιζόμενη διανομή μερίσματος κερδών έτους 2017), καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) με συντελεστή 2,65% (2019: 
1,70%), όταν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ανεξαρτήτως κατοικίας 
(domicile) τους.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
31 Δεκεμβρίου 2021  
   
   
   
 

  
 2021 2020 
 € € 
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Ζημιά πριν τη φορολογία  (47,313)   (5,110)  

  (47,313)   (5,110)  
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:   
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  18,670   5,110  
Μετρητά για εργασίες  (28,643)   -  
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  -   -  
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Εισπράξεις από νέα δάνεια  28,571   -  
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  28,571   -  

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (72)   -  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  72   72  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  -   72  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 Δεκεμβρίου 2021  
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα σύστασης 

Η Εταιρεία CPI Holdings Public Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 12 Αυγούστου 1976 as a public 
limited liability company under the provisions of the Cyprus Companies Law, Cap. 113, με αριθμό εγγραφής 8306. Το 
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην στην Αρχιεπισκοπου Μακαριου ΙΙΙ, 50, Λευκωσία, 1065. 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η μερική εκμίσθωση 
των εγκαταστάσεών της και η απόκτηση επενδύσεων σε δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου.  

2. Βάση ετοιμασίας 

Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί 
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
πολιτικών του Συγκροτήματος. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων 
κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη 
δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

3. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  

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

4. Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών  

Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2021. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές 
του Συγκροτήματος. 

5. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που 
παρουσιάζονται σ' αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 
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Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά €47,313 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και, κατά την ημερομηνία 
αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του κατά 
€30,548. H Εταιρεία βασίζεται στη συνεχή χρηματοοικονομική υποστήριξη των μετόχων χωρίς την οποία προκύπτουν 
σημαντικές αμφιβολίες γύρω από την ικανότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και παράλληλα την 
ικανότητα της να εκμεταλλεύεται τα περιουσιακά στοιχεία της και να πληρώνει τις υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη 
πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της. Οι μέτοχοι του Συγκροτήματος έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους 
να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοια χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Εταιρεία ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές καθίστανται καταβλητέες. 

Βάση ενοποίησης 

Τα αποτελέσματα θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συμπεριλαμβάνονται 
στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων από την ημερομηνία της ουσιαστικής 
απόκτησης και μέχρι την ημερομηνία της ουσιαστικής πώλησης, ως αρμόζει. Το συνολικό έσοδα των θυγατρικών 
αποδίδεται στους μετόχους της Εταιρείας και στις μη-ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και όταν αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι μη-ελέγχουσες συμμετοχές να παρουσιάζουν ελλειμματικό υπόλοιπο. 

Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προκειμένου οι 
λογιστικές τους πολιτικές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί το Συγκρότημα.  

Κατά την ενοποίηση όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα, έσοδα και έξοδα απαλείφονται πλήρως. 

Μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συγκροτήματος σε υφιστάμενες θυγατρικές 

Όταν το Συγκρότημα απωλέσει τον έλεγχο θυγατρικής, το κέρδος ή ζημιά από την πώληση υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ (i) του συνόλου της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που εισπράχθηκε και της εύλογης αξίας τυχόν 
διακρατηθήσας συμμετοχής και (ii) της προηγούμενης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής και τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής. 
Όταν περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής παρουσιάζονται σε επανεκτιμημένα ποσά ή εύλογες αξίες και το σχετικό 
συνολικό κέρδος ή ζημιά έχει αναγνωριστεί στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα και έχει συσσωρευθεί στα ίδια κεφάλαια, τα 
ποσά τα οποία προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα και συσσωρεύτηκαν στα ίδια κεφάλαια 
λογίζονται ως εάν το Συγκρότημα είχε απευθείας πωλήσει τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία (δηλ. επαναταξινομούνται 
στα αποτελέσματα ή μεταφέρονται απευθείας στα συσσωρευμένα κέρδη όπως προνοούν τα σχετικά ΔΠΧΑ).Η εύλογη 
αξία τυχόν επένδυσης που διακρατείται στην πρώην θυγατρική κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου, 
θεωρείται ως εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση και λογίζεται μεταγενέστερα με βάση το ΔΛΠ 39 
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή όπου εφαρμόζεται, το κόστος κατά την αρχική αναγνώριση 
μιας επένδυσης σε συγγενή ή από κοινού ελεγχόμενη οντότητα. 
 

Ο Όμιλος δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο και καμία μετοχή σ’ οποιαδήποτε θυγατρική. Η θυγατρική C.P.I. Land 
Developments Limited διαλύθηκε στις 6 Αυγούστου 2021, επομένως δεν είναι πλέον μέλος του Συγκροτήματος. Η 
θυγατρική C.P.I. Food Importers & Distributors Ltd δεν είναι πλέον μέλος του ομίλου, όταν η μητρική της εταιρεία 
A.L. Pro Choice Ventures Ltd έπαψε να είναι μέλος του ομίλου από τις 5 Νοεμβρίου 2019. 

Ως εκ τούτου τα προηγούμενα έτη 2019 και 2020 έγινε παράλειψη και εκ παραδρομής δεν γνωστοποιήθηκε ότι η 
Εταιρεία C.P.I. Food Importers & Distributors Ltd δεν  ήταν πλέον θυγατρική και δεν ήταν πλέον μέλος του ομίλου 
από τις 5 Νοεμβρίου 2019. Ωστόσο, δεν απαιτείται επαναδιατυπώσει των προηγούμενων ετών για αυτή την 
παράλειψη διότι η Εταιρεία καθ' όλο αυτό το διάστημα ήταν αδρανής. 
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Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η απόκτηση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε 
μια συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται σε εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας 
κατά την ημερομηνία απόκτησης των μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων από το Συγκρότημα, των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους προηγούμενους μετόχους και τα συμμετοχικά 
δικαιώματα που έχει εκδώσει το Συγκρότημα ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο της θυγατρικής. Τα σχετιζόμενα με την 
απόκτηση κόστη αναγνωρίζονται γενικά στα αποτελέσματα εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων το 
Συγκρότημα ανέλαβε τα κόστη και παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. 

Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και οι αναλαμβανόμενες 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης, εκτός από: 

 αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία 
σχετικά με παροχές σε υπαλλήλους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 'Φόροι 
Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Υπαλλήλους' αντιστοίχως, 

 υποχρεώσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι σχετικοί με παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του 
αποκτώμενου ή με την αντικατάσταση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του 
αποκτώμενου με τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του Συγκροτήματος, που 
επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 'Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών' κατά την 
ημερομηνία απόκτησης, και 

 περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδα εκποίησης) τα οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση κατά την 
ημερομηνία απόκτησης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 'Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται 
προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες', τα οποία αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με το 
εν λόγω πρότυπο. 

Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του 
ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης 
των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, από το καθαρό 
των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης 
από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα 
του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της 
εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα 
προηγουμένως στον αποκτώμενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα ως κέρδος επί αγοράς 
ευκαιρίας. 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους κατόχους τους 
δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας σε περίπτωση 
ρευστοποίησης, μπορούν αρχικά να επιμετρηθούν είτε στην εύλογη αξία, είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της 
μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Η επιλογή της 
βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή. Άλλοι τύποι μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη 
τους αξία, ή κατά περίπτωση, με βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ. 
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Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία 
ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος, το ενδεχόμενο αντάλλαγμα 
αναγνωρίζεται στην εύλογη του αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και περιλαμβάνεται ως μέρος της αντιπαροχής 
που μεταβιβάστηκε στη συνένωση. Μεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις 
προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο επιμέτρησης, προσαρμόζονται αναδρομικά, προκαλώντας την 
αντίστοιχη προσαρμογή στην υπεραξία. Οι προσαρμογές κατά την περίοδο επιμέτρησης είναι προσαρμογές που 
προκύπτουν από την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 'περιόδου επιμέτρησης' (η οποία δεν 
μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης) σχετικά με γεγονότα και συνθήκες που υφίσταντο 
κατά την ημερομηνία απόκτησης. 

Η εκ νέου λογιστικοποίηση των μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο επιμέτρησης εξαρτάται από το πώς κατατάσσεται το ενδεχόμενο 
ανταλλάγματος. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως καθαρή θέση δεν επιμετράται εκ νέου και ο 
μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση επιμετράται εκ νέου σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, ή με το ΔΛΠ 37 'Προβλέψεις, 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία', όπως αρμόζει, και τυχόν κέρδος ή ζημιά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Όταν μια συνένωση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σταδιακά, το Συγκρότημα επιμετρά εκ νέου τα συμμετοχικά 
δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης 
(δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αναλαμβάνει τον έλεγχο) και αναγνωρίζει τυχόν κέρδος ή ζημιά 
στα αποτελέσματα. Ποσά που προέκυψαν από συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο προγενέστερα της 
ημερομηνίας απόκτησης, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, ανακατατάσσονται στα 
αποτελέσματα εφόσον τέτοιος χειρισμός θα απαιτείτο εάν τα συμμετοχικά δικαιώματα είχαν διατεθεί απευθείας. 

Αν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της περιόδου 
αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η συνένωση, το Συγκρότημα αναγνωρίζει στις οικονομικές 
του καταστάσεις, με προσωρινά ποσά τα στοιχεία για τα οποία η λογιστικοποίηση δεν είναι πλήρης. Τα προσωρινά 
αυτά ποσά προσαρμόζονται αναδρομικά κατά τη διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης, ή πρόσθετα περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για γεγονότα 
και συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την 
επιμέτρηση των ποσών που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την ημερομηνία. 

Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Το Συγκρότημα είναι οργανωμένη κατά τομέα δραστηριότητας ο οποίος είναι και ο πρωτεύων τύπος ανάλυσης κατά 
τομέα. Οι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε κινδύνους και απόδοση 
που διαφέρουν από αυτά άλλων τομέων δραστηριότητας. Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται μόνο στην Κύπρο γι' 
αυτό δεν αναλύονται οι δραστηριότητές της κατά γεωγραφικό τομέα. 

Έξοδα χρηματοδότησης 

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

Μερίσματα 

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Ταξινόμηση 

Το Συγκρότημα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις πιο κάτω κατηγορίες επιμέτρησης: 
 Αυτά που επιμετρούνται μετέπειτα σε εύλογη αξία (είτε μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων ή μέσω των 

αποτελεσμάτων),και 
 Αυτά που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. 

Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιμέτρηση των χρεωστικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται 
από (i) το επιχειρηματικό μοντέλο του Συγκροτήματος για τη διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Κατά την αρχική αναγνώριση το Συγκρότημα μπορεί να προσδιορίσει 
αμετάκλητα ένα χρεωστικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που κατά τα άλλα πληροί τις απαιτήσεις για 
αποτίμηση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων ή στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων εάν αυτό απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια λογιστική αντιστοιχία που διαφορετικά θα 
προέκυπτε. 

Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση θα εξαρτηθεί από το κατά 
πόσο το Συγκρότημα προσδιόρισε αμετάκλητα κατά την αρχική αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε 
εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ανά επένδυση. 

Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Για τα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία, τα κέρδη και ζημιές θα αναγνωριστούν είτε στα 
αποτελέσματα ή στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν διακρατούνται για 
εμπορία, αυτό θα εξαρτηθεί στο κατά πόσο το Συγκρότημα έκανε μια αμετάκλητη επιλογή κατά την αρχική 
αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης 

Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση εντός του 
χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τον κανονισμό ή από τη σύμβαση αγοράς ('αγορές και πωλήσεις με βάση 
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης') αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία το Συγκρότημα δεσμεύεται να παραδώσει ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όλες οι αγορές και πωλήσεις 
αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα καταστεί μέρος στις συμβατικές διατάξεις του μέσου.  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών 
από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν λήξει ή έχουν μεταφερθεί και το Συγκρότημα έχει μεταφέρει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Επιμέτρηση 

Κατά την αρχική αναγνώριση, το Συγκρότημα επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη αξία 
και επιπλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που δεν είναι σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αναγνωρίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η εύλογη 
αξία κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζεται μόνο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της τιμής 
συναλλαγής η οποία μπορεί να αποδειχθεί από άλλες παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά με το ίδιο 
μέσο ή από μια τεχνική αποτίμησης των οποίων τα στοιχεία εισαγωγής περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία από 
παρατηρήσιμες αγορές. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ενσωματωμένα παράγωγα λαμβάνονται 
υπόψη στην ολότητα τους όταν καθορίζεται κατά πόσο οι ταμειακές τους ροές αποτελούν αποκλειστικά 
αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- απομείωση - πρόβλεψη αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς 
ΑΠΖ 

Το Συγκρότημα αξιολογεί σε μελλοντική βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για χρεόγραφα (περιλαμβανομένων 
δανείων) που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος και σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων και με 
την έκθεση που προκύπτει από δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης. Το Συγκρότημα 
επιμετρά την ΑΠΖ και αναγνωρίζει πρόβλεψη για πιστωτική ζημιά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των 
ΑΠΖ αντικατοπτρίζει: (i) ένα αμερόληπτα καθορισμένο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων ποσό που καθορίζεται 
από την αξιολόγηση μιας σειράς πιθανών εκβάσεων, (ii) τη διαχρονική αξία του χρήματος και (iii) λογικές και βάσιμες 
πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία αναφοράς χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια 
και αφορούν παρελθόντα γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού 
πρόβλεψης, και το πόσο της ζημιάς αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εσόδων στις 'καθαρές ζημιές απομείωσης σε χρηματοοικονομικά και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία'. 
Μετέπειτα ανακτήσεις των ποσών για τα οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί πιστωτική ζημιά πιστώνονται στο 
ίδιο στοιχείο της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 

Τα χρεόγραφα που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης καθαρά από την πρόβλεψη για ΑΠΖ. Για δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις 
χρηματοοικονομικής εγγύησης, αναγνωρίζεται μία ξεχωριστή πρόβλεψη για ΑΠΖ ως υποχρέωση στην ενοποιημένη 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Για χρεόγραφα σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων, μια πρόβλεψη για ΑΠΖ αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα και επηρεάζει τα κέρδη ή ζημιές εύλογης αξίας που αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα παρά 
τη λογιστική αξία αυτών των μέσων. 

Η μεθοδολογία απομείωσης που εφαρμόζει το Συγκρότημα για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών εξαρτάται από τον τύπο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που εκτιμάται για απομείωση. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Για εμπορικά εισπρακτέα και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εισπρακτέων και 
συμβατικών περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνουν σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης, και εισπρακτέα από 
μισθώσεις το Συγκρότημα εφαρμόζει την απλοποιημένη μέθοδο που επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, η οποία επιβάλλει 
την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου κατά την αρχική του αναγνώριση. 

Για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απομείωση με βάση το ΔΠΧΑ 9, το 
Συγκρότημα εφαρμόζει την γενική προσέγγιση- το μοντέλο απομείωσης τριών σταδίων. Το Συγκρότημα εφαρμόζει το 
μοντέλο απομείωσης τριών σταδίων, με βάση τις αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο που δεν είναι πιστωτικά απομειωμένο κατά την αρχική αναγνώριση ταξινομείται στο Στάδιο 
1. 

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή αξιολόγησης χαμηλού πιστωτικού 
κινδύνου για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επενδυτικής κλάσης. Ανατρέξτε στη σημείωση 7, παράγραφος 
Πιστωτικού κινδύνου για την περιγραφή του πώς το Συγκρότημα καθορίζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Επαναταξινόμηση 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα επαναταξινομούνται μόνο όταν το Συγκρότημα τροποποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο 
για τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων . Η επαναταξινόμηση έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά από 
την πρώτη περίοδο αναφοράς ακολούθως της αλλαγής.  
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Διαγραφή 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται, πλήρως ή εν μέρει, όταν το Συγκρότημα έχει εξαντλήσει 
όλες τις πρακτικές μεθόδους ανάκτησης και έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Η 
διαγραφή αντιπροσωπεύει ένα γεγονός διαγραφής. Το Συγκρότημα μπορεί να διαγράψει χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που εξακολουθούν να υπόκεινται σε δραστηριότητες επιβολής όταν το Συγκρότημα επιδιώκει 
την ανάκτηση συμβατικών οφειλών, ωστόσο δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Τροποποίηση 

Το Συγκρότημα μερικές φορές επαναδιαπραγματεύεται ή τροποποιεί τις συμβατικές ταμειακές ροές των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Το Συγκρότημα αξιολογεί κατά πόσο η τροποποίηση των συμβατικών 
ταμειακών ροών είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους ακόλουθους παράγοντες: οποιουσδήποτε 
νέους συμβατικούς όρους που επηρεάζουν σημαντικά το προφίλ κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου (πχ μερίδιο 
κέρδους ή απόδοση με βάση το μετοχικό κεφάλαιο), σημαντική αλλαγή στο επιτόκιο, αλλαγή νομίσματος, νέα 
εξασφάλιση ή πιστωτική ενίσχυση που επηρεάζει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το περιουσιακό 
στοιχείο ή σημαντική παράταση δανείου όταν ο οφειλέτης δεν έχει οικονομικές δυσκολίες. 

Εάν οι τροποποιημένοι όροι διαφέρουν σημαντικά, τα δικαιώματα από τις ταμειακές ροές από το αρχικό περιουσιακό 
στοιχείο λήγουν και το Συγκρότημα διαγράφει το αρχικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζει 
ένα νέο περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη αξία. Η ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης θεωρείται ως η ημερομηνία 
αρχικής αναγνώρισης για σκοπούς υπολογισμού μεταγενέστερης απομείωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού κατά πόσο έχει συμβεί ένα ΣΑΠΚ. Το Συγκρότημα επίσης αξιολογεί κατά πόσο ένα νέο δάνειο ή 
χρεόγραφο πληροί το κριτήριο ΣΑΠΚ. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του αρχικού περιουσιακού 
στοιχείου που διαγράφηκε και της εύλογης αξίας του νέου σημαντικά τροποποιημένου περιουσιακού στοιχείου 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, εκτός εάν η ουσία της τροποποίησης αποδίδεται σε κεφαλαιουχικές συναλλαγές με 
τους μετόχους. 

Σε μια κατάσταση όπου η επαναδιαπραγμάτευση οφειλόταν σε οικονομικές δυσκολίες του αντισυμβαλλομένου και σε 
αδυναμία εκτέλεσης των αρχικά συμφωνημένων πληρωμών, το Συγκρότημα συγκρίνει τις αρχικές και αναθεωρημένες 
αναμενόμενες ταμειακές ροές για να αξιολογήσει κατά πόσο οι κίνδυνοι και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου 
έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της συμβατικής τροποποίησης. Εάν οι κίνδυνοι και τα οφέλη δεν 
αλλάξουν, το τροποποιημένο περιουσιακό στοιχείο δεν διαφέρει ουσιαστικά από το αρχικό περιουσιακό στοιχείο και η 
τροποποίηση δεν οδηγεί σε διαγραφή. Το Συγκρότημα υπολογίζει εκ νέου την ακαθάριστη λογιστική αξία 
προεξοφλώντας τις τροποποιημένες συμβατικές ταμειακές ροές με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και αναγνωρίζει το 
κέρδος ή ζημιά τροποποίησης στα αποτελέσματα. 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από 
μετρητά στην τράπεζα.  Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) 
κατέχονται για είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν 
ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Ταξινόμηση ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

Αυτά τα ποσά γενικά προκύπτουν από συναλλαγές εκτός των συνήθων λειτουργικών εργασιών του Συγκροτήματος. 
Διακρατούνται με σκοπό να συλλεχθούν οι συμβατικές ταμειακές ροές τους και οι ταμειακές ροές τους 
αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Κατά συνέπεια, αυτά επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για απομείωση. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία, εάν αυτά οφείλονται μέσα σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
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Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό απεικονίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά 
ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του 
καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν 
συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
παρουσιάζονται συνολικά στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της αντιπαροχής που 
εισπράχθηκε από την Εταιρεία και την ονομαστική αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο 
αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 

6. Νέες λογιστικές ανακοινώσεις  

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών 
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

7. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 
μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, 
εξηγείται πιο κάτω: 

7.1 Κίνδυνος επιτοκίου  
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών 
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα 
από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να 
φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο 
δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο 
δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η 
Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

7.2 Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών 
όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με 
το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του 
Συγκροτήματος. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία το Συγκρότημα μπορεί να 
υποχρεωθεί να πληρώσει. 
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31 Δεκεμβρίου 2021 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές 

Μεταξύ 
3 και 12 
μηνών 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € € 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  22,828   22,828   22,828   -   -   -  
Δάνεια από Συμβούλους  28,571   28,571   -   -   28,571   -  
  51,399   51,399   22,828   -   28,571   -  

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές  

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές   

Το Συγκρότημα κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί 
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν 
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο 
οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. 

 Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
 
Οι Σύμβουλοι κρίνουν ότι είναι σκόπιμο να καταρτίσουν τις ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις στη βάση 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 Υπολογισμός της πρόβλεψης ζημιάς 
 
Κατά την επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψιν του λογική και 
βάσιμη πληροφόρηση που αφορά το μέλλον, η οποία βασίζεται σε παραδοχές για τη μελλοντική κίνηση 
διαφόρων οικονομικών παραγόντων και την αλληλοεπίδραση αυτών. 
 
Η ζημιά σε περίπτωση αθέτησης είναι 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 από εξασφαλίσεις και συμβατικές ενισχύσεις που αποτελούν 
μέρος των συμβατικών όρων και δεν αναγνωρίζονται χωριστά. 
 
Η πιθανότητα αθέτησης είναι βασικός παράγοντας στην επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. 
Η πιθανότητα αθέτησης είναι μία εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης για μία δεδομένη περίοδο και ο 
υπολογισμός της περιλαμβάνει ιστορική πληροφόρηση, εκτιμήσεις και εκτιμήσεις των μελλοντικών 
συνθηκών. 
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9. Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων   
 
 2021 2020 
 € € 
Παροχές προσωπικού  12,000   -  
Αμοιβή ελεγκτών  8,092   4,760  
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  1,458   -  
Έξοδα διαχείρισης  949   -  
Έξοδα τελών χρηματιστηρίου  18,977   -  
Έξοδα κεφαλαιαγοράς  5,375   -  
Ετήσιο τέλος  350   350  
  47,201   5,110  

10. Ζημιά από εργασίες  
 
 2021 2020 
 € € 
Η ζημιά από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:  

 
Παροχές προσωπικού (Σημ. 11)  12,000   -  
Αμοιβή ελεγκτών  8,092   4,760  

11. Παροχές προσωπικού  
 
 2021 2020 
 € € 
Μισθοί  12,000   -  
  12,000   -  

12. Έξοδα χρηματοδότησης  
 
 2021 2020 
 € € 
   
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  112   -  
Έξοδα χρηματοδότησης   112   -  

13. Φορολογία  
 
Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 
 2021 2020 
 € € 
Ζημιά πριν τη φορολογία  (47,313)   (5,110)  
 
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας  (5,914)   (639)  
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδου που δεν υπόκεινται σε φορολογία  1,500   -  
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους  4,414   639  
Χρέωση φορολογίας  -   -  

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. 
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Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το 
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%. 

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

14. Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας  
 
 2021 2020 
Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους (€)  (47,313)   (5,110)  
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους  24,378,620   24,378,620  

Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής 
εταιρείας (σεντ)  (0.19)   (0.02)  

15. Μετρητά στην τράπεζα  

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν: 
 
 2021 2020 
 € € 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  -   72  
  -   72  

16. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
 2021 2021 2020 2020 
 Αριθμός 

μετοχών 
 

€ 
Αριθμός 
μετοχών 

 
€ 

Εγκεκριμένο     
Συνήθεις μετοχές του €0,17 η καθεμιά   150,000,000   25,500,000   150,000,000   25,500,000  
     
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 
ολοκλήρου     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   24,378,620   4,165,335   24,378,620   4,165,335  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου   24,378,620   4,165,335   24,378,620   4,165,335  

17. Δανεισμός  
 
 2021 2020 
 € € 
 
Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια    
Δάνεια από μετόχους  28,571   -  
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Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:  
 
 2021 2020 
 € € 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών  28,571   -  

18. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
 2021 2020 
 € € 
Οφειλόμενα έξοδα  8,091   12,249  
Άλλοι πιστωτές  22,828   -  
  30,919   12,249  

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

19. Επιστρεπτέοι φόροι  
 
 2021 2020 
 € € 
Εταιρικός φόρος  (371)   (371)  
  (371)   (371)  

20. Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος  

Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος 
και την οικονομική της κατάσταση. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος, ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης 
είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα 
πραγματικά αποτελέσματα. 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία εξαπέλυσε μια στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Πολλές κυβερνήσεις 
λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα εναντίον της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Τα μέτρα αυτά έχουν επιβραδύνει 
την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την παγκόσμια οικονομία, και υπάρχει πιθανότητα να συντελέσουν σε 
ευρύτερες επιπτώσεις στις αντίστοιχες οικονομίες καθώς τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Η διαμάχη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην κυπριακή οικονομία αλλά και παγκοσμίως, οι οποίες 
είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια. Η ανησυχία προς το παρών είναι η άνοδος του πληθωρισμού, η 
αβεβαιότητα κυρίως για τον τουρισμό και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η αύξηση της τιμής των καυσίμων, 
που θα επηρεάσει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
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21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη: 

21.1 Αμοιβή Συμβούλων  
 
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 
 2021 2020 
 € € 
Δικαιώματα Συμβούλων  12,000   -  
  12,000   -  

21.2 Δάνεια από Συμβούλους  
 2021 2020 
 € € 
Αιμιλία Χριστοδούλου  28,571   -  
  28,571   -  

Το δάνειο παραχωρήθηκε χωρίς τόκο και δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. 

22. Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της εταιρείας  

Δεν υπήρχε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχεται άμεσα ή έμμεσα από οποιεοδήποτε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο (4) (β) της Οδηγίας DI 190 2007 04), στις 31 Δεκεμβρίου 2021 
και στις 26 Μαΐου 2022 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο). 
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23. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου  
 
Τα πρόσωπα που κατέχουν πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 26 Μαΐου 2022 
(5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο) είχαν ως 
εξής: 
 
 31 Δεκεμβρίου 

2021 
26 Μαΐου 

2022 
 % % 
A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd  6.65   6.65  
Koleva Madlen  6.79   6.79  
Petrov Krasimir Petrov  23.85   23.85  
Krasimirova Toshkova Ralitsa  23.85   23.85  
Hristev Shilev Nedyalko  23.85   23.85  

Κατά το έτος 2020 το 85,02% που κατείχε η A.L. ProChoice Group Public Ltd, που αντιπροσωπεύει 20,725,680 
μετοχές, πωλήθηκαν για 116,311.69 ευρώ στα ακόλουθα μέρη ως εξής: 

Στις 24 Ιανουαρίου 2020 

5.814.855 μετοχές στην τιμή των 0,005 προς τον Petrov Krasimir Petrov έναντι 30,237.25 EUR 

5,815,521 μετοχές στην τιμή των of 0.005 to Krasimirova Toshkova Ralitsa έναντι EUR30,822.26 

5,815,511 μετοχές στην τιμή των 0.005 to Hristev Shilev Nedyalko έναντι EUR30,240.66 

1,656,683 μετοχές στην τιμή των 0.005 to Koleva Madlen έναντι EUR8,780.42 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2020 

1,623,110 μετοχές στην τιμή των 0.010 to A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd έναντι EUR16,231.10 

24. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης  

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

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Το Συγκρότημα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

26. Δεσμεύσεις  

Το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

27. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (COVID 19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια 
περίοδο πρωτοφανής κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική 
παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές χώρες έχουν 
υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να 
περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά 
μέτρα καραντίνας 
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Βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία αναμένεται να διαταραχθούν άμεσα από αυτά τα μέτρα. 
Άλλες βιομηχανίες όπως οι κατασκευαστικές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να επηρεαστούν 
έμμεσα και τα αποτελέσματά τους να επηρεαστούν επίσης αρνητικά. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης 
της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το 
αποτέλεσμα 

Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και επιμέτρηση 
των περιουσιακών στοιχείων και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2019 

Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα και 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στη κερδοφορία του Συγκροτήματος. 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 5 μέχρι 8 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 

Λεπτομερής κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 1 

Λειτουργικά έξοδα 2 

Έξοδα χρηματοδότησης 3 

32
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
31 Δεκεμβρίου 2021 

2021 2020 
Σελίδα 

€ € 

Λειτουργικά έξοδα  
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων 

2 (47,201)  (5,110)  
Ζημιά από εργασίες  (47,201)   (5,110)  
Έξοδα χρηματοδότησης 

3 (112) -
Καθαρή ζημιά για το έτος πριν τη φορολογία  (47,313)   (5,110)  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
31 Δεκεμβρίου 2021 

2021 2020 

€ € 

Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων  

Δικαιώματα συμβούλων 12,000  - 
Αμοιβή ελεγκτών 8,092  4,760  
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 1,458  - 
Έξοδα διαχείρισης 949  - 
Έξοδα τελών χρηματιστηρίου 18,977  - 
Έξοδα κεφαλαιαγοράς 5,375  - 
Ετήσιο τέλος 350  350  

 47,201  5,110  
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ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
31 Δεκεμβρίου 2021 

2021 2020 

€ € 

Έξοδα χρηματοδότησης 

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 

Δικαιώματα τραπεζών 
112  - 
112  -


