
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TRIERINA TRADING LIMITED 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεμβρίου 2017  

 



TRIERINA TRADING LIMITED 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεμβρίου 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ∆Α

 

∆ιοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι  1

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 2 - 4

Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων   5

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  6

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  7

Κατάσταση ταμειακών ροών  8

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις  9 - 17

Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 18 - 21 



TRIERINA TRADING LIMITED 
 

 
1 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 
 
 
 
∆ιοικητικό Συμβούλιο:  Κωνσταντίνος Χαλιώρης  
 Ανδρέας Θεοδότου (διορίστηκε στις 20/10/2017) 
 Χρίστος Σιάτης (διορίστηκε στις 20/10/2017) 
 ∆ημήτρης Χρούντας (παραιτήθηκε στις 20/10/2017) 
 Θεοδόσιος Κολύβας (παραιτήθηκε στις 20/10/2017) 
 
 
Γραμματέας Εταιρείας:  Κωνσταντίνος ∆. Μέσσιος  
 
 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  MMH AUDIT & TAX SERVICES LIMITED 
 Chartered Certified Accountants 
 
 
 
 
Εγγεγραμμένο γραφείο:  Αγίας Ελένης 36 
 GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, Γραφείο 401 
 1061 
 Λευκωσία 
 Κύπρος 
 
 
 
 
Τραπεζίτης:  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 
 
 
 
 
Αριθμός εγγραφής:  ΗΕ52258 



MMH AUDIT & TAX SERVICES LTD  

Chartered Certified Accountants 2, Crete Street 
 Pelekanos Building 
 Office 201 
 1060 Nicosia, Cyprus 
 P. O. Box 24260 
 1703 Nicosia, Cyprus 
 Telephone  +357-22447240 
 Telefax     +357-22677107 
 E-mail: admin@mmh-audit.com 

 

2 

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 
Προς τα Μέλη της Trierina Trading Limited 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Trierina Trading Limited (η 'Εταιρεία'), οι οποίες 
παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 17 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
∆εκεμβρίου 2017, 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 Trierina Trading Limited στις 31 ∆εκεμβρίου 2017, και της 
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Βάση Γνώμης 

∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα 
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνη των Ελεγκτών για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα ∆εοντολογίας Λογιστών 
που εκδίδεται από το ∆ιεθνές Συμβούλιο Προτύπων ∆εοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ∆ΣΠ∆ΕΛ), 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 ∆ΣΠ∆ΕΛ. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση 
για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την 
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την Εταιρεία σε 
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 
Εταιρείας. 
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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 ∆ΠΕ 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 ∆ΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε 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, καθ’ 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 ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να 
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο ∆ιοικητικό 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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Άλλο Θέμα   
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 69 τoυ περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας 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. 

Συγκριτικοί αριθμοί   
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2016 ελέγχθηκαν από άλλον 
ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί εκείνων των οικονομικών καταστάσεων την 22η Μαρτίου 
2017.  
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
Ζάχος Κ. Μακρίδης FCCA 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό  

 

MMH AUDIT & TAX SERVICES LIMITED  
Chartered Certified Accountants  

 
Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2018 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
31 ∆εκεμβρίου 2017  
 
 
 
  2017 2016
 Σημ. € €
   
Εισοδήματα 5  395.374   296.533 
   
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα   (6.388)   (4.068) 

Κέρδος από εργασίες 6  388.986   292.465 
   
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 7  (173)   (249) 

Κέρδος πριν τη φορολογία   388.813   292.216 
   
Φορολογία 8  -   (4) 

Καθαρό κέρδος για το έτος   388.813   292.212 

Λοιπά συνολικά έσοδα   -   - 

Συνολικά έσοδα για το έτος   388.813   292.212 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
31 ∆εκεμβρίου 2017 
 
 
 
  2017 2016
 Σημ. € €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού   
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 9  1.769.568   1.769.568 

   1.769.568   1.769.568 

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού   
Εισπρακτέα ποσά 10  350   - 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 11  999.822   609.671 

   1.000.172   609.671 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού   2.769.740   2.379.239 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Ίδια κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο 12  2.505.728   2.505.728 
Συσσωρευμένα κέρδη /(ζημιές)   261.788   (127.025) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   2.767.516   2.378.703 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 13  2.224   536 

   2.224   536 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   2.769.740   2.379.239 
 
 
Στις 18 Ιανουαρίου 2018 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Trierina Trading Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις για έκδοση.  
 
 
 
   
.................................... .................................... .................................... 
Κωνσταντίνος Χαλιώρης Ανδρέας Θεοδότου Χρίστος Σιάτης 
Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 

7 

 
 
 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο
Συσσωρευ-μένα 
κέρδη/(ζημιές) Σύνολο

 € € €
    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016  2.505.728  (419.237)   2.086.491 
Συνολικά έσοδα για το έτος  -  292.212   292.212 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017  2.505.728  (127.025)   2.378.703 
Συνολικά έσοδα για το έτος  -  388.813   388.813 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεμβρίου 2017  2.505.728  261.788   2.767.516 
 

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί 
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της ∆ημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. 
Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην 
έκταση που , κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) Κύπρου. Το ποσό αυτό της 
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό 
των μετόχων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
31 ∆εκεμβρίου 2017  
   
   
   
   
  2017 2016
 Σημ. € €
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Κέρδος πριν τη φορολογία   388.813   292.216 
Αναπροσαρμογές για:   
Πιστωτικά μερίσματα 5  (395.374)   (296.533) 
Πιστωτικούς τόκους 7  -   (14) 

   (6.561)   (4.331) 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:   
Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά   (350)   - 
Αύξηση/(μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές   1.688   (1.071) 

Μετρητά για εργασίες   (5.223)   (5.402) 
Είσπραξη μερισμάτων   395.374   296.533 
Φορολογία που πληρώθηκε   -   (4) 

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες   390.151   291.127 
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Είσπραξη τόκων   -   14 

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από επενδυτικές δραστηριότητες   -   14 
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   -   - 

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   390.151   291.141 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους   609.671   318.530 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 11  999.822   609.671 
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα σύστασης 

Η Εταιρεία Trierina Trading Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Νοεμβρίου 1992 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το 
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Αγίας Ελένης 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, Γραφείο 401, 1061, 
Λευκωσία, Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι οι επενδυτικές 
δραστηριότητες. 

2. 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 σε 
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

Βάση ετοιμασίας 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις επειδή η Εταιρεία και οι θυγατρικές της αποτελούν συγκρότημα μεσαίου μεγέθους και δεν σκοπεύει να 
εκδώσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2017. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεράνει ότι εφόσον η 4η Οδηγία της απαιτεί από τις μητρικές εταιρείες να ετοιμάζουν 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις, και εφόσον ο περί Εταιρειών Νόμος της Κύπρου, Κεφ. 113, απαιτεί την ετοιμασία 
τέτοιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 ''Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις'' για 
ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ δεν εφαρμόζονται. 

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

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ∆ΠΧΑ  

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2017. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές 
της Εταιρείας. 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και ∆ιερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών 
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Θυγατρικές εταιρείες 

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. 
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Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας 
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση. 

Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 

 Έσοδα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες 
 
Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της 
Εταιρείας να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι τόκοι 
εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των 
δεδουλευμένων εσόδων. 
 
Κέρδη ή ζημιές από την εκποίηση επενδύσεων σε χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των 
καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται και μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα. 
 
Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στις 31 
∆εκεμβρίου 2017 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο που αυτή προκύπτει. Μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή απομειωθούν οι 
συσσωρευμένες αναπροσαρμογές περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα ως κέρδη ή ζημιές εύλογης αξίας σε 
επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα αποτελέσματα τις 
προηγούμενες περιόδους. 

 Πιστωτικά μερίσματα 
 
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Έσοδα χρηματοδότησης 

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του 
αποτελεσματικού επιτοκίου. 

Έξοδα χρηματοδότησης 

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

Φορολογία 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι 
θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες 
που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. 

Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των 
συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου. 



TRIERINA TRADING LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεμβρίου 2017  

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 

 
11 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην 
τράπεζα. 

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

∆ιαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν: 

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή 
 η Εταιρεία διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, 

αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή 
 η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά της επί των ταμειακών ροών του στοιχείου 

ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 
στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους 
και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά 
διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά, τέτοια ανταλλαγή ή 
τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα 
σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

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

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  

Συγκριτικά ποσά 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην παρουσίαση του 
τρέχοντος έτους. 



TRIERINA TRADING LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεμβρίου 2017  

 
12 

3. ∆ιαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

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

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

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος  
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με 
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 

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

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρεία μπορεί να 
υποχρεωθεί να πληρώσει. 
 
31 ∆εκεμβρίου 
2017 Λογιστική 

αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές
Εντός

3 μηνών

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

Πέραν των
5 ετών

 € € € € € € €
Εμπορικοί και άλλοι 
πιστωτές  556   556  556  -  -   -  - 

  556   556  556  -  -   -  - 
 
31 ∆εκεμβρίου 2016 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές
Εντός

3 μηνών

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

Πέραν των
5 ετών

 € € € € € € €
Εμπορικοί και άλλοι 
πιστωτές  536   536  536  -  -   -  - 

   536   536  536  -  -   -  - 
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Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

3.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει μετοχές, αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, μετατρέψιμες προνομιούχες 
μετοχές και δάνειο από τη μητρική εταιρεία. 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας 
ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  

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

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. 

Κρίσεις  

Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά 
τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη 
φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει 
αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη 
φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας. 

 Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές 
 
Η Εταιρεία αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε θυγατρικές όποτε υπάρχουν 
δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως μείωση των εσόδων, 
των κερδών ή των ταμειακών ροών ή δυσμενείς μεταβολές στην οικονομική ή πολιτική σταθερότητα μιας 
συγκεκριμένης χώρας, που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να 
μην είναι ανακτήσιμη. Αν τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές 
μπορεί να έχει απομειωθεί, οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τις εν λόγω 
θυγατρικές συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίμηση στην εύλογη αξία 
τους είναι απαραίτητη. 
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5. Εισοδήματα  
 
 2017 2016
 € €
Πιστωτικά μερίσματα  395.374   296.533 

          395.374   296.533 

6. Κέρδος από εργασίες  
 
 2017 2016
 € €
Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:  
Αμοιβή ελεγκτών  972   720 

7. Έσοδα/έξοδα χρηματοδότησης  
 
 2017 2016
 € €
Πιστωτικοί τόκοι  -   14 

Έσοδα χρηματοδότησης   -   14 
  
∆ιάφορα έξοδα χρηματοδότησης  (173)   (263) 

Έξοδα χρηματοδότησης   (173)   (263) 

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (173)   (249) 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 2017 2016
 € €
Τραπεζικές καταθέσεις  -   14 

  -   14 

8. Φορολογία  
 
 2017 2016
 € €
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους  -   4 

Χρέωση έτους  -  
 
Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 
 2017 2016
 € €
Κέρδος πριν τη φορολογία  388.813   292.216 
 
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας  48.602   36.527 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  478   - 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδου που δεν υπόκεινται σε φορολογία  (49.422)   (36.527) 
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους  342   - 
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους  -   4 

Χρέωση φορολογίας  -   4 
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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. 

9. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  
 
 2017 2016
 € €
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  1.769.568   1.769.568 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεμβρίου  1.769.568   1.769.568 

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως: 
 
Όνομα 
 

Χώρα συστάσεως Κύριες 
δραστηριότητες 

2017
Συμμετοχή

%

2016
Συμμετοχή

%
2017 

€ 
2016

€
Trace Ipoma 
A.D. 

Βουλγαρία ∆ιανομή 
Πλαστικών 

99,887 99,887  1.769.568   1.769.568 

    1.769.568   1.769.568 

10. Εισπρακτέα ποσά  
 
 2017 2016
 € €
Προκαταβολές και προπληρωμές  350   - 

            350              -

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

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

11. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως 
 
 2017 2016
 € €
Μετρητά σε διαμετακόμιση  395.374   - 
Τρεχούμενοι λογαριασμοί  604.448   609.671 

  999.822   609.671 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 
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12. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
 2017 2017 2016 2016
 Αριθμός 

μετοχών €
Αριθμός 
μετοχών €

Εγκεκριμένο  
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά  2.505.728  2.505.728  2.505.728   2.505.728 
  
 €  €
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 
ολοκλήρου  
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   2.505.728  2.505.728  2.505.728   2.505.728 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεμβρίου   2.505.728  2.505.728  2.505.728   2.505.728 

13. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
 2017 2016
 € €
Εμπορικοί πιστωτές  556   536 
Οφειλόμενα έξοδα  1.668   - 

  2.224   536 

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

14. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας  

Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να καταγράφει θετικό ρυθμό 
ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν 
σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της 
οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η Κύπρος εξήλθε του 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.  Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο 
δημοσιονομικό μέτωπο και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και 
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι ‘’μη – επενδυτικής κατηγορίας’’ η 
Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία 
μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις προβλέψεις ανάπτυξης 
που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και 
την πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της ύφεσης 
στη Ρωσία που οφείλεται στην παρατεταμένη μείωση των τιμών του πετρελαίου της ασθενέστερης από την 
αναμενόμενη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, 
της βραδύτερης ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο και της αποδυνάμωσης της Στερλίνας ως αποτέλεσμα της 
αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας στην Ευρώπη ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της προσφυγικής κρίσης. 

Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας και την 
οικονομική της κατάσταση. Η ∆ιεύθυνση 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 ∆ιεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα 
πραγματικά αποτελέσματα. 

Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο 
στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική 
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
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Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή 
χρεώσεις απομείωσης. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Εταιρείας και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό 
περιβάλλον. 

15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Η Εταιρεία ελέγχεται από την "Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ" (Trace Plastics Pack S.A.), εγγεγραμμένη στην 
Ελλάδα, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη: 

15.1 Μερίσματα  
 
 2017 2016
 € €
Trace Ipoma A.D.  395.374   296.533 

  395.374   296.533 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεμβρίου 2017. 

17. ∆εσμεύσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 ∆εκεμβρίου 2017. 

18. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

∆εν 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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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
31 ∆εκεμβρίου 2017  
 
 
 
  2017 2016
 Σελίδα € €
   
Εισοδήματα    
Πιστωτικά μερίσματα   395.374   296.533 
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης  19  (6.388)   (4.068) 

Κέρδος από εργασίες   388.986   292.465 
Έσοδα χρηματοδότησης 20  -   14 
Έξοδα χρηματοδότησης 20  (173)   (263) 

Καθαρό κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία   388.813   292.216 
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ΆΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
31 ∆εκεμβρίου 2017  
 
 
 
 2017 2016
 € €
  
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης    
Ετήσιο τέλος  350   350 
Έξοδα κλητήρα  -   17 
Αμοιβή ελεγκτών  972   720 
Λογιστικά δικαιώματα  1.587   1.080 
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  3.409   1.340 
Πρόστιμα  70   - 
Φιλοξενία  -   561 

  6.388   4.068 
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ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
31 ∆εκεμβρίου 2017  
 
 
 
 2017 2016
 € €
  
Έσοδα χρηματοδότησης  
Τόκοι από τράπεζες  -   14 

  -   14 
  
  
  
  
Έξοδα χρηματοδότησης 
 
∆ιάφορα έξοδα χρηματοδότησης  
∆ικαιώματα τραπεζών  173   263 

  173   263 
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ  
31 ∆εκεμβρίου 2017 
 
 
 Σελίδα € €
   
Κέρδος ως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 18   388.813 
   
Πλέον:   
Ετήσιο τέλος   350  
Πρόστιμα   70  
Έξοδα που δεν επιτρέπονται   3.409  
    3.829 
    392.642 
Μείον:   
Μερίσματα εισπρακτέα   395.374  
    (395.374) 
Καθαρή φορολογική ζημιά έτους 
   

 (2.732) 
 

Φορολογική ζημιά από μεταφορά   (62.247) 

Φορολογική ζημιά    (64.979) 
Φορολογική ζημιά έτους 2012 που δεν μεταφέρεται   49.985 

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά   (14.994) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 
 
Φορολογικό 
έτος 

Φορολογικά 
κέρδη/ (ζημιές) 

έτους 

Συμψηφισμός Κερδών Συμψηφισμός Κερδών Συμψηφισμός Κερδών

 € Ποσό € Έτος Ποσό € Έτος Ποσό € Έτος
2012   (49.985)   -    -     -    
2013   (2.676)   -    -     -    
2014   (2.509)   -    -     -    
2015   (3.110)   -    -     -    
2016   (3.967)   -    -     -    
2017   (2.732)   -    -     -    
        
 
Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά   (14.994)  
 


