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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της MFGVR Limited
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας MFGVR Limited (η 'Εταιρεία'), όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 13 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31
Δεκεμβρίου 2021, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής
θέσης της μητρικής εταιρείας MFGVR Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και
των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (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 Οικονομικών
Καταστάσεων' της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από 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 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.
Έμφαση θέματος
Επισύρουμε την προσοχή σας στη σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι οι οικονομικές
καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί τη δραστηριότητά της εφόσον
τα μέλη της έχουν πρόθεση να διαγράψουν την εταιρεία μόλις γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις. Η γνώμη μας δεν
διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι
ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση
που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις
διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σ' αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της MFGVR Limited
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα
θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά της Εταιρείας και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία
ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτές τις
ενέργειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της
Εταιρείας.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι 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 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 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.

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 της Εταιρείας.

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 της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 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 η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητά.

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν
τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο 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.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της MFGVR Limited
Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη
δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Μαρία Καφφά
Εγκεκριμένη Λογιστής και Εγγεγραμμένη Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Baker Tilly Klitou and Partners Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Γωνία Κ. Χατζοπούλου & Λεωφόρου Γρίβα Διγενή 30
1066 Λευκωσία
Κύπρος
Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2022
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MFGVR LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία διαγραφής)

Σημ.
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα

7
8
9

Ζημιά πριν τη φορολογία
Φορολογία

10

Καθαρή ζημιά για το έτος

2021
€

2020
€

3.788
(8.076)
(100.573)

(3.848)
-

(104.861)

(3.848)

(104.861)
-

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

(104.861)

Συνολικά έσοδα για το έτος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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(3.848)
(3.848)

MFGVR LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία διαγραφής)

Σημ.

2021
€

2020
€

11

-

112.045

-

112.045

-

112.045

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Συσσωρευμένες ζημιές

12

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3.020
2.408.980
(2.412.001)

3.020
2.408.980
(2.307.140)

-

104.860

-

7.185

Σύνολο υποχρεώσεων

-

7.185

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

-

112.045

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

13

Στις 31 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της MFGVR Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για
έκδοση.

....................................
Bizserve Management Limited
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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MFGVR LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία διαγραφής)

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Αποθεματικ
ό έκδοσης
μετοχών
υπέρ το Συσσωρευάρτιο μένες ζημιές
€
€

Σύνολο
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Καθαρή ζημιά για το έτος

3.020
-

2.408.980 (2.303.292)
(3.848)

108.708
(3.848)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020/ 1
Ιανουαρίου 2021

3.020

2.408.980 (2.307.140)

104.861

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για το έτος

-

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021

3.020

-

(104.861)

(104.861)

2.408.980 (2.412.001)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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MFGVR LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία διαγραφής)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ζημιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων σε ξένο νόμισμα
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες

2021
€

2020
€

(104.861)

(3.848)

94.045
94.045

-

83.229

(3.848)

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
(Μείωση)/αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές

(7.185)

7.185

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες

76.045

3.337

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες

(76.045)

-

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

(76.045)

-

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-

-

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

-

3.337

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους

-

(3.337)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία διαγραφής)
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα σύστασης
Η Εταιρεία MFGVR Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 28 Μαΐου 2008 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο
γραφείο της είναι στην Μπουμπουλίνας 11, 1060, Λευκωσία, Κύπρος.
Κύριες δραστηριότητες
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η κατοχή μετοχών σε
θυγατρική εταιρεία.
2. Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 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.
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 της Εταιρείας. 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. Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2021. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
της Εταιρείας.
4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σ' αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί τη
δραστηριότητά της εφόσον τα μέλη της έχουν πρόθεση να διαγράψουν την Εταιρεία μόλις γίνουν οι απαραίτητες
διευθετήσεις.
Θυγατρικές εταιρείες
Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από την Εταιρεία. Ο έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία είναι
εκτεθειμένη ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκδότρια και έχει τη
δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας του επί της εκδότριας.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση.
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4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό
δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού
υπολοίπου, 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 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.
Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην παρουσίαση του
τρέχοντος έτους.
5. 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
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
6. 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
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο
οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.


Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Η εκτίμηση της Εταιρείας για την καταλληλότητα της χρήσης της βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
παρουσιάζεται στη σημείωση 4.

7. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Διαγραφή πληρωτέου υπολοίπου
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2021
€
3.788

2020
€
-

3.788

-
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31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία διαγραφής)
8. Έξοδα διοίκησης

Ετήσιο τέλος
Έξοδα κλητήρα
Αμοιβή ελεγκτών
Λογιστικά δικαιώματα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα

2021
€
350
60
1.315
452
5.899

2020
€
350
1.315
452
1.731

8.076

3.848

2021
€
6.528
94.045

2020
€
-

9. Άλλα έξοδα

Διαγραφή εισπρακτέου υπολοίπου
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες

100.573

-

10. Φορολογία
Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

Ζημιά πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους
Χρέωση φορολογίας

2021
€
(104.861)

2020
€
(3.848)

(13.108)
12.616
492

(481)
260
221

-

-

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
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%.
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον έτος.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ζημιές μεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να
συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.
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11. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
2021
€
112.045
(18.000)
(94.045)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Πωλήσεις
Ζημιά από πώληση θυγατρικής εταιρείας
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2020
€
112.045
-

-

112.045

2021
€
-

2020
€
112.045

-

112.045

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως:
Όνομα
Arven S.A.

Χώρα συστάσεως Κύριες
δραστηριότητες
Ελλάδα

Ανάπτυξη και
εκμετάλλευση
ακινήτων

2021
Συμμετοχή
%
0

2020
Συμμετοχή
%
81,82

Στις 20 Οκτωμβρίου 2020 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €20.000 με την έκδοση 20.000
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία. Η αύξηση είχε γίνει από την Εταιρεία Premia Properties Ανώνυμη
Εταιρεία, πρώην PASAL Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων, επομένως η συμμετοχή στο κεφάλαιο της
θυγατρικής είχε μειωθεί στο 81,82%.
Στις 29 Νοεμβρίου 2021, η Εταιρεία αποφάσισε την πώληση των μετοχών που είχε στην κατωχή της στην Εταιρεία
Premia Properties Ανώνυμη Εταιρεία, για το ποσό των €18.000. Η Εταιρεία αναγνώρισε ζημιά ύψους €94.045 στην
κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.
12. Μετοχικό κεφάλαιο
2020

€

2020
Αριθμός
μετοχών

10.000

10.000

10.000

10.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

3.020

3.020

3.020

3.020

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

3.020

3.020

3.020

3.020

2021
€
-

2020
€
1.789
1.999
1.548
35
1.814

-

7.185

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά

2021
Αριθμός
μετοχών

2021

€

13. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ. 15.2)
Ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία (Σημ. 15.1)
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές
Ποσά πληρωτέα σε άλλες εταιρείες του συγκροτήματος (Σημ. 15.1)
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14. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας και την
οικονομική της κατάσταση. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 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.
15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:
15.1 Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 13)
Όνομα
Pasal Cyprus Ltd
Premia S.A. (ex. Pasal Development S.A.)

Φύση συναλλαγών
Χρηματοδοτικές
Χρηματοδοτικές

2021
€
-

2020
€
1.814
1.999

-

3.813

Τα ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένα μέρη παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο και δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.
15.2 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ. 13)
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων

2021
€
-

2020
€
1.789

-

1.789

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.
16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
17. Δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
18. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 2 μέχρι 4
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Σελίδα
5

Ζημιά ως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Πλέον:
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες
Ετήσιο τέλος
Διαγραφή εισπρακτέου υπολοίπου

€

€
(104.861)

94.045
350
6.528

Καθαρή φορολογική ζημιά έτους

100.923
(3.938)

Φορολογική ζημιά από μεταφορά

(15.706)

Φορολογική ζημιά
Φορολογική ζημιά έτους 2016 που δεν μεταφέρεται

(19.644)
3.835

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά

(15.809)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Φορολογικό έτος
Φορολογικά κέρδη/ (ζημιές)
έτους
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος

2016
€

2017
€

2018
€

2019
€

2020
€

2021
€

(3.835)
-

(3.811)
-

(3.068)
-

(3.225)
-

(1.767)
-

(3.938)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά

(15.809)
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