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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129
και τις συναφείς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αυτού (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 και Κανονισμός
2019/979) οι οποίες τον συμπληρώνουν καθώς και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού
Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε) της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά την έκταση που
ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί δημόσια προσφορά προς το κοινό και δεν αποσκοπεί
στην άντληση κεφαλαίων. Αφορά μόνο την αίτηση για την Εισαγωγή των Μετοχών στην Εναλλακτική
Αγορά του ΧΑΚ.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Η έγκριση του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για
επένδυση στις Μετοχές. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή / και διευκρινίσεις σχετικά με το
περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ανάδοχο
Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, σε επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων,
χρηματιστές ή άλλες επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και κυπριακές
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ). Η απόφαση για πιθανή επένδυση στις
Μετοχές, οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα, για μερικούς από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου που
πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τις Μετοχές δείτε το Μέρος Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του ή / και να
παραπλανήσουν τους επενδυτές. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν συλλογική και
ατομική ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και
βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του ή / και να παραπλανήσουν τους
επενδυτές.
Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σε ορισμένες δικαιοδοσίες πιθανό να απαγορεύεται
από τη νομοθεσία, και ως εκ τούτου, τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
πρέπει να ενημερώνονται και να τηρούν αυτούς τους περιορισμούς. Μη συμμόρφωση με
οποιονδήποτε περιορισμό μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί κινητών αξιών
(securities act law) σε αυτές τις δικαιοδοσίες. Προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή
νομοθεσία των παρακάτω κρατών, το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο
ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την
Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (οι ‘Εξαιρούμενες Χώρες’),
στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή
κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε
άλλου προωθητικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και
αφετέρου η αγορά Μετοχών από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών.
Οι Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο Securities
Act ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή ή με βάση των ισχυόντων νόμων περί κινητών
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αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ή των σχετικών
νόμων οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους, επαρχίας ή επικράτειας οποιασδήποτε άλλης
Εξαιρούμενης Χώρας και οι Μετοχές δεν μπορούν να ενεχυριαστούν ή αλλιώς μεταβιβαστούν άμεσα
ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S του αμερικανικού νόμου
Securities Act), πλην των περιπτώσεων ή συναλλαγών που δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις
εγγραφής του αμερικανικού νόμου Securities Act και των εφαρμοστέων πολιτειακών ή τοπικών
νομοθεσιών περί κινητών αξιών.
Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και σε οποιαδήποτε έγγραφα ενσωματώνονται σε αυτό μέσω παραπομπής.
Κανένα πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία ή να προβεί σε
οποιεσδήποτε παραστάσεις, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και
σε κάθε έγγραφο που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής σε αυτό και, εάν δοθεί ή γίνει, η εν λόγω
πληροφορία ή αναπαράσταση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία ή
τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η παράδοση του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, δεν θα δημιουργεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οποιοδήποτε υπαινιγμό ότι
δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στην Εταιρεία από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου, ή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο είναι πλήρης και
ορθές, οποτεδήποτε μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής.
Το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη πληροφορία
από την Εταιρεία ή τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης ή από οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες
θυγατρικές τους, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους τους δεν πρέπει να
ερμηνευθούν ως νομικές, οικονομικές ή φορολογικές συμβουλές. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να
συμβουλευθεί τον δικό του / της νομικό, οικονομικό ή φορολογικό σύμβουλο για νομική, οικονομική
ή φορολογική συμβουλή.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, υπό την ιδιότητα της Κυπριακής αρμόδιας εποπτικής αρχής,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, ενέκρινε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εγκρίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μόνο διότι πληροί τα πρότυπα της
πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να
θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για τον Εκδότη και για την ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν
αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 12(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο
ετοιμάστηκε υπό μορφή ενιαίου εγγράφου, ισχύει επί δώδεκα (12) μήνες μετά την έγκρισή του από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, υπό
την προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται με τυχόν συμπληρώματα ως απαιτούνται βάσει του άρθρου 23
του Κανονισμού 2017/1129. Η υποχρέωση έκδοσης συμπληρώματος στο Ενημερωτικό Δελτίο σε
περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες,
σύμφωνα με το άρθρο 21(8) του Κανονισμού 2017/1129 παύει να υφίσταται όταν λήξει η ισχύς του
Ενημερωτικού Δελτίου. Σύμφωνα με το άρθρο 23(1) του Κανονισμού 2017/1129, κάθε σημαντικό νέο
στοιχείο σχετικά με τις πληροφορίες εντός του Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν
την εκτίμηση για τις Μετοχές, και ανακύπτουν ή διαπιστώνονται μεταξύ του χρόνου που μεσολαβεί
από την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου έως την ημερομηνία έναρξης
διαπραγμάτευσης των Μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, θα αναφέρονται σε συμπλήρωμα
του Ενημερωτικού Δελτίου.
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές
προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναμένει», «ενδέχεται», «θα», «θα
πρέπει», «μπορεί», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό
των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι
παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από
αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Πολλοί από τους παράγοντες
που καθορίζουν τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις αυτές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρείας.
Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των κινδύνων
αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του
παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή οι δραστηριότητες αυτές θα
συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου προειδοποιούνται
να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα
προβλέπονται σήμερα.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση στις Μετοχές, που εισάγονται στην Εναλλακτική Αγορά για
διαπραγμάτευση δια του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Τέτοια πιθανή απόφαση συνεπάγεται
κινδύνους, οι κυριότεροι από τους οποίους περιγράφονται στο Μέρος Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
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Α.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•
•

Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για τις Μετοχές στην εξέταση του
Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του.
• Ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου στις Μετοχές.
• Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται
ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει του εθνικού δικαίου, να υποχρεωθεί να
επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής
διαδικασίας.
• Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι
παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν
παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους
επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στις Μετοχές.
Εκδότης
: NETinfo Plc
Αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου
: Αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά
του ΧΑΚ 12.820.670 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,22 η
κάθε μια που έχουν ήδη εκδοθεί.
Ονομασία Μετοχών
: Συνήθεις μετοχές του Εκδότη
ISIN Μετοχών
: CY0106391119
Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του : Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building, 2108 Λευκωσία, Κύπρος
Εκδότη
Τηλέφωνο: +357 22 753636
LEI Εκδότη
: 213800R1Y4HOZKOUVA89
Αρμόδια αρχή
: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 506 600
Ημερομηνία Έγκρισης του Ενημερωτικού : 18 Μαρτίου 2021
Δελτίου

Β. Βασικές πληροφορίες για τον Εκδότη
Β.1. Ποιος είναι ο Εκδότης των Μετοχών;
Έδρα, νομική μορφή,
: Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου 2000, ως ιδιωτική εταιρεία
δίκαιο βάσει του
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, με όνομα
οποίου λειτουργεί και
Netinfo Services Ltd και αριθμό εγγραφής ΗΕ 110368. Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η
χώρα ίδρυσης του
Εταιρεία μετονομάστηκε σε NETinfo Plc και την ίδια μέρα μετατράπηκε σε δημόσια
Εκδότη
εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου κεφ. 113. Οι εκδομένες
μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ του ΧΑΚ από τις 22 Απριλίου 2016. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στο Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building, 2108 Λευκωσία,
Κύπρος.
LEI
: 213800R1Y4HOZKOUVA89
Κύριες
: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών και σχεδιασμού
Δραστηριότητες
τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού για κινητά τηλέφωνα και ιστοσελίδες. Έχοντας
βασικό της γνώμονα το συμφέρον των πελατών της, η Εταιρεία έχει αναπτύξει
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εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να
προσφέρουν μέγιστη ωφέλεια και εξυπηρέτηση.

Κύριοι Μέτοχοι

:

Η Εταιρεία έχει δύο κύρια προϊόντα, τα οποία αμφότερα βασίζονται σε κοινή τεχνολογία
και προωθούνται στην αγορά με την επωνυμία της Εταιρείας (ή εμπορική επωνυμία της
Εταιρείας):
• NETinfo Digital Banking Platform (DBPlatform): μια πολύ-καναλική λύση
ηλεκτρονικής τραπεζικής που αποτελείται από μια ισχυρή, ανεξάρτητη
πλατφόρμα η οποία διαχειρίζεται κεντρικά όλους τους διαύλους επικοινωνίας.
Το προϊόν διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι
οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε κατηγορία πελατών,
προσφέροντας απρόσκοπτη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη.
• NETinfo Mobile Financial Services (MobileFS): ένας εναλλακτικός τρόπος
πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου που προσφέρει στους καταναλωτές
πλήρεις δυνατότητες πληρωμής, είτε διαθέτουν είτε δεν διαθέτουν τραπεζικό
λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα. Αυτό το προϊόν ουσιαστικά αντικαθιστά το
φυσικό πορτοφόλι με ένα εικονικό πορτοφόλι χρησιμοποιώντας μια κινητή
συσκευή.
Η Εταιρεία δεν ανήκει ούτε ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, σε / από οποιοδήποτε νομικό ή
φυσικό πρόσωπο. Οι Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου είναι οι ακόλουθοι:
Κύριοι Μέτοχοι

Θέση

Ελεγχόμενες Μετοχές και ποσοστό
Άμεσες
Μετοχές

Βάσσος
Αριστοδήμου1
Πολύκαρπος
Χατζηκυριάκος

Πρόεδρος και
Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής (CEO)
Ανώτερος Σύμβουλος
Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης (CBDO)

Έμμεσες
Μετοχές

3.893.543

7.400

Συνολικές
Μετοχές

Ποσοστό

3.900.943

30,43%

1.697.558
1.697.558
13,24%
Δημήτρης
Στυλιανού2
903.079
591.120
1.494.199
11,65%
SUBLEVO LIMITED
766.786
766.786
5,98%
Δήμητρα
Επενδυτική
Δημόσια Λτδ
734.895
734.895
5,73%
GMM AIFLNP Ltd –
Real Value
Investment Fund
714.000
714.000
5,57%
Σύνολο
8.709.861
598.520
9.308.381
72,60%
1Η έμμεση συμμετοχή του κου Βάσσου Αριστοδήμου αποτελείται από την συμμετοχή του γιού του
Χαράλαμπου Αριστοδήμου.
2Η έμμεση συμμετοχή του κου Δημήτρη Στυλιανού αποτελείται από την συμμετοχή της κόρης του κας
Χριστίνας Στυλιανού.

Βασικοί διευθύνοντες
σύμβουλοι

:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου:
Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντος Καστελιάνος

Θέση
Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (CBDO)
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)
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Ανδρέας Πετρίδης
Ζωή Ζαφειροπούλου
Παύλος Ιωσηφίδης
Μιχάλης Καμμάς
Ιωάννης Νινιός
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Επαμεινώνδας (Νώντας) Μεταξάς

Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής (Deputy CEO)
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Εξωτερικοί Ελεγκτές
: KPMG Limited, αρ. μητρώου ΣΕΛΚ E194, Εσπερίδων 14, 1087 Λευκωσία
Β.2. Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη;
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών
Επιλεγμένες ιστορικές :
Εσόδων του Συγκροτήματος
βασικές
2019
2018
2017
1.1.20 - 30.6.20
1.1.19 - 30.6.19
χρηματοοικονομικές
Σε Ευρώ (€)
Ελεγμένα
Ελεγμένα Ελεγμένα
Μη Ελεγμένα
Μη Ελεγμένα
πληροφορίες
Εισοδήματα
4.164.384 3.725.761 3.625.964
2.642.013
2.071.049
(Ζημιά) / κέρδος από
εργασίες
Συνολικά έξοδα έτους
Βασική (ζημιά) / κέρδος
ανά μετοχή (σεντ)

(34.837)
(211.577)

218.272
(246.528)

343.180
(17.527)

446.279
378.675

162.675
150.641

(2,61)

(1,40)

(0,30)

2,95

0,20

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Συγκροτήματος
Σε Ευρώ (€)

2019
Ελεγμένα

2018
Ελεγμένα

2017
Ελεγμένα

1.1.20 - 30.6.20
Μη Ελεγμένα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

7.197.305

7.377.678

7.081.406

7.078.367

1.711.775
8.909.080

1.825.504
9.203.182

1.508.816
8.590.222

1.841.271
8.919.638

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3.300.215

3.534.145

2.870.375

3.678.891

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

3.454.511
2.154.354
5.608.865

3.779.114
1.889.923
5.669.037

3.786.170
1.933.677
5.719.847

3.469.802
1.770.945
5.240.747

8.909.080

9.203.182

8.590.222

8.919.638

1,70

1,60

1,99

1,42

3.897.090

3.843.533

4.211.031

3.399.476

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης*
(Debt to Equity)
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος**
(Net Financial Debt)

Σημειώσεις:
*Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης υπολογίζεται διαιρώντας το ’Σύνολο υποχρεώσεων’ δια το
‘Σύνολο ίδιων κεφαλαίων’, δηλαδή ως ακολούθως:
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ίδιων κεφαλαίων
**To Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος υπολογίζεται αφαιρώντας το ‘Σύνολο κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού’ από το ‘Σύνολο υποχρεώσεων’, δηλαδή ως ακολούθως:
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος = Σύνολο υποχρεώσεων - Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού
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Ενοποιημένη Κατάσταση των Ταμειακών Ροών του Συγκροτήματος
Σε Ευρώ (€)
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από /
(για) εργασίες
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές
δραστηριότητες
Καθαρά μετρητά (για) / που προήλθαν
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Άτυπες πληροφορίες
Περιγραφή
επιφυλάξεων στις
εκθέσεις των
Ελεγκτών

:
:

2019
Ελεγμένα

2018
Ελεγμένα

1.1.20 - 30.6.20
Μη Ελεγμένα

1.1.19 - 30.6.19
Μη Ελεγμένα

786.068

(90.161)

508.583

239.622

(538.028)

(453.087)

(215.981)

(277.868)

(701.059)

711.410

(450.334)

(316.074)

Δεν ισχύει.
Στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2018 οι ελεγκτές του Συγκροτήματος εκφράσαν Γνώμη με Επιφύλαξη
(Qualified Opinion) ως ακολούθως:

«Όπως περιγράφεται στη σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
η επένδυση του Συγκροτήματος στην ALLPAY LLP (“ALLPAY”), μια ξένη συγγενική
εταιρεία που επιμετράται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, υπολογίζεται
με €92.462 στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31
Δεκεμβρίου 2018, και το μερίδιο του Συγκροτήματος στην καθαρή ζημιά της ALLPAY
αξίας €51.477 συμπεριλαμβάνεται στην ζημιά του Συγκροτήματος για την χρονιά που
έληξε. Δεν ήμασταν σε θέση να αποκτήσουμε επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια
για τη λογιστική αξία της επένδυσης του Συγκροτήματος στην ALLPAY στις 31
Δεκεμβρίου 2018 και στο μερίδιο του Συγκροτήματος στην καθαρή ζημιά της ALLPAY για
το έτος, λόγω καθυστέρησης στην αποστολή των σχετικών μη ελεγμένων πληροφοριών
και ανεπαρκής πρόσβαση στα κατάλληλα δικαιολογητικά των οικονομικών στοιχείων
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, δεν ήμασταν σε θέση να προσδιορίσουμε
αν ήταν απαραίτητο να γίνουν αναπροσαρμογές στα αποτελέσματα.»
Β.3. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον Εκδότη;
• Η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί από τις οικονομικές επιπτώσεις και αβεβαιότητες σε σχέση με την
πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19).
• Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά, όπου επικρατεί μεγάλος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο
επίπεδο από μεγάλους ανταγωνιστές.
• Τα αποτελέσματα της Εταιρείας και η επιτυχία της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φήμη της, την ισχύ
της εμπορικής της επωνυμίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας της.
• H ποιότητα των προϊόντων της Εταιρείας εξαρτάται από την υποδομή πληροφορικής της. Οποιαδήποτε
αποτυχία αυτής της τεχνολογίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της.
• Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα τομέα που επηρεάζεται από ταχείες και ραγδαίες αλλαγές στην
τεχνολογία.
• Η ζήτηση για τα προϊόντα της Εταιρείας επηρεάζεται από τις οικονομικές συνθήκες των χωρών που
δραστηριοποιείται, οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν και είναι πέραν από τον έλεγχο της Εταιρείας.

Γ. Βασικές πληροφορίες για τις Μετοχές
Γ.1. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των Μετοχών;
Τύπος και
: Συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. Οι Μετοχές είναι ονομαστικοί τίτλοι του Εκδότη και
κατηγορία αξιών
έχουν άυλη μορφή.
ISIN
: CY0106391119
Νόμισμα
: Ευρώ (€)
Ονομαστική αξία
: €0,22 έκαστη
Αριθμός Μετοχών
: 12.820.670
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Δικαιώματα που
συνδέονται με τις
Μετοχές

:

Δικαιώματα των Μετόχων

Δικαιώματα μερίσματος
Ναι
Δικαίωμα ψήφου
Ναι
Δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή αξίων της ίδιας κατηγορίας
Ναι
Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του Εκδότη
Ναι
Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης
Ναι
Ρήτρες εξαγοράς
Όχι
Ρήτρες μετατροπής
Όχι
Περίπτωση
: Οι Μετοχές είναι ονομαστικοί τίτλοι του Εκδότη. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας όπου ο
αφερεγγυότητας
Εκδότης δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του οι Μέτοχοι δύναται να
του Εκδότη
χάσουν όλη την αξία της επένδυσης τους στην Εταιρεία.
Περιορισμοί στη
: Οι Μετοχές διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι Μετοχές
διαπραγμάτευση
εισάχθηκαν στη ΝΕΑ στις 22 Απριλίου 2016. Με την Εισαγωγή των Μετοχών στην
των Μετοχών
Εναλλακτική Αγορά, θα πάψουν να διαπραγματεύονται στη ΝΕΑ. Οποιαδήποτε
μεταβίβαση θα πραγματοποιείται μέσω διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά ή
και εξωχρηματιστηριακά, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες
χρηματιστηριακές διατάξεις, σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς να
απαιτείται η συγκατάθεση της Εταιρείας.
Μερισματική
: Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας είναι να διανείμει 10% – 70% των κερδών μέσω
Πολιτική
μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό κέρδος της Εταιρείας για την
συγκεκριμένη περίοδο είναι πέραν των €300.000.
Γ.2. Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των Μετοχών;
Η Εταιρεία, με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο σκοπεύει στην εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην
Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η αίτηση για Εισαγωγή
των Μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά έχει ήδη υποβληθεί στο ΧΑΚ και εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις
από τα αρμόδια όργανα, οι Μετοχές θα πάψουν να διαπραγματεύονται στη ΝΕΑ και θα εισαχθούν για
διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά. Το Μητρώο Μετόχων τηρείται από το ΚΑΜ σε άυλη μορφή.
Γ.3. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις Μετοχές;
• Οι Μετοχές δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές.
• Η συμμετοχή των Μετόχων στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη δύναται να μειωθεί εάν υπάρξουν
μελλοντικές εκδόσεις Μετοχών και / ή μετατραπεί το Ομόλογο.
• Η τιμή των Μετοχών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις στο ΧΑΚ.
• Το ΧΑΚ έχει πολύ χαμηλή ρευστότητα σε σχέση με άλλα διεθνή χρηματιστήρια.
• Η αξία και η καταβολή των μελλοντικών μερισμάτων, εφόσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις της
μερισματικής πολιτικής της Εταιρείας, εξαρτάται από την επάρκεια των προς διανομή αποθεματικών και
τη ρευστότητα της Εταιρείας.
• Οι Μέτοχοι άλλων κρατών που το βασικό τους νόμισμα δεν είναι το Ευρώ, εκτίθενται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο.

Δ. Βασικές πληροφορίες για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Δ.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στις Μετοχές;
Γενικοί όροι και
: Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά την Εισαγωγή Μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί.
προϋποθέσεις
Αξίες προς Εισαγωγή
: Συνήθεις μετοχές του Εκδότη
Αριθμός Μετοχών
: 12.820.670
Ονομαστική αξία
: €0,22 έκαστη
Τιμή Εισαγωγής
: Η τιμή εισαγωγής των Μετοχών θα είναι η τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης /
κλεισίματος των Μετοχών στη ΝΕΑ πριν την ημερομηνία Εισαγωγής. Ενδεικτικά, η
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Το αναμενόμενο
χρονοδιάγραμμα της
Εισαγωγής

Η διαπραγμάτευση των
Μετοχών και τρόποι
απόκτησής τους από το
επενδυτικό κοινό

τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου είναι €1,24.
: Η Εισαγωγή προϋποθέτει την εξασφάλιση έγκρισης από το ΧΑΚ. Κατά την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η αίτηση για εισαγωγή των Μετοχών στην
Εναλλακτική Αγορά έχει ήδη υποβληθεί στο ΧΑΚ και εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες
εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα, οι Μετοχές θα πάψουν να διαπραγματεύονται στη
ΝΕΑ και θα εισαχθούν στην Εναλλακτική Αγορά.
: Με την Εισαγωγή, οι Μετοχές θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες μέσω
διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά και εξωχρηματιστηριακά, εφόσον το
επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες χρηματιστηριακές διατάξεις. Η μονάδα
διαπραγμάτευσης θα είναι μια (1) Μετοχή. Η τιμή εισαγωγής των Μετοχών θα είναι
η τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης / κλεισίματος των Μετοχών στη ΝΕΑ πριν την
ημερομηνία Εισαγωγής. Ενδεικτικά, η τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης κατά την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι €1,24.
: Η Sharelink Securities and Financial Services Ltd.

Ανάδοχος Υπεύθυνος
Σύνταξης του
Ενημερωτικού Δελτίου
Το ποσό και το
: Δεν ισχύει.
ποσοστό της άμεσης
μείωσης της διασποράς
Η εκτίμηση των
: Τα συνολικά έξοδα της Εισαγωγής υπολογίζονται σε €40.000. Δεν υπάρχουν
συνολικών εξόδων της
οποιαδήποτε έξοδα που η Εταιρεία χρέωσε ή προτίθεται να χρεώσει σε επενδυτές.
Εισαγωγής
Δ.2. Ποιος είναι το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση;
Το πρόσωπο που ζητά
: Δεν ισχύει.
εισαγωγή αν είναι
άλλος από τον Εκδότη
Δ.3. Γιατί καταρτίζεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο;
Σκοπός
: Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων. Ο σκοπός του
Ενημερωτικού Δελτίου είναι η εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην
Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά προς το κοινό.

Χρήση και καθαρό
ποσό των εσόδων της
Εισαγωγής
Ανέκκλητη δέσμευση
ανάληψης
Συγκρούσεις
συμφερόντων από την
Έκδοση και Εισαγωγή

Η Εταιρεία αποφάσισε την Εισαγωγή έτσι ώστε όλοι οι Μέτοχοι της να έχουν
πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που έχουν οι επενδυτές εταιρειών που είναι
εισηγμένες σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη και ρυθμιζόμενη αγορά.
: Δεν ισχύει. Η Εταιρεία δεν άντλησε κεφάλαια.

: Δεν ισχύει.
: Δεν υφίστανται συγκρούσεις ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των
υποχρεώσεων που έχει έναντι της Εταιρείας οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στην
παρούσα Εισαγωγή και των ιδιωτικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του
προσώπου αυτού.
Οι εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι της Εταιρείας δεν έχουν συγκρουόμενα
συμφέροντα σε συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία πέραν
αυτών που σχετίζονται με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
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Β.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση στις Μετοχές ενέχει διάφορους κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές προτού λάβουν
οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις Μετοχές, θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους
παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των Οικονομικών Καταστάσεων
και των σχετικών σημειώσεων. Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω είναι
αυτοί που γνωρίζει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και
αφορούν ειδικά την Εταιρεία ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και τους οποίους η Εταιρεία
θεωρεί ότι σχετίζονται με την επένδυση στις Μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή
οποιαδήποτε από τις αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, η οικονομική κατάσταση και τα
λειτουργικά αποτελέσματά της Εταιρείας θα μπορούσαν να επιδεινωθούν, η αξία και η τιμή των
Μετοχών να μειωθεί και υπάρχει ο κίνδυνος να απωλέσει μέρος ή και το σύνολο της επένδυσης σε
αυτά. Επιπρόσθετα, είναι πιθανό οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω να μην
είναι οι μόνοι που θα αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του
παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που δεν θεωρούνται ουσιώδεις από την Εταιρεία, ενδέχεται να
επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση, στα
λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Εταιρείας και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε
επένδυση στις Μετοχές.

Β.1.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν
δυσμενώς τα αποτελέσματά της και την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων και προοπτικών και
την ευρύτερη χρηματοοικονομική της θέση. Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς και διαχειρίζεται τους
κινδύνους αυτούς µε διάφορους μηχανισμούς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση
υπέρμετρων κινδύνων. Η φύση των κινδύνων αυτών επεξηγείται πιο κάτω:

Β.1.1. Επιπτώσεις / κίνδυνοι και αβεβαιότητές σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19)
Η επιδημία του Κορωνοϊού (COVID-19), πέραν από την παγκόσμια υγεία, έχει επηρεάσει την
οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, πλήττοντας όλο και πιο έντονα την
καταναλωτική και επενδυτική εμπιστοσύνη, τη ζήτηση και τις αλυσίδες προσφοράς, ιδιαίτερα σε
κρίσιμους τομείς όπως οι μεταφορές και ο τουρισμός.
Οι κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών λαμβάνουν αυστηρά και πρωτόγνωρα μέτρα με απώτερο
σκοπό τη μείωση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19), την προστασία της υγείας των πολιτών
τους, και από την άλλη τον, όσο είναι δυνατό, μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στο οικονομικό
και επιχειρηματικό τους περιβάλλον. Η έκταση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού (COVID-19) θα
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της πανδημίας, την κυβερνητική πολιτική σε χώρες
δραστηριότητας σχετικά με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται και την τρέχουσα και μετέπειτα
οικονομική κρίση που θα προκαλέσει η πανδημία.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σημαντική εξέλιξη στην καταπολέμηση
του Κορωνοϊού (COVID-19) είναι η έγκριση, διάθεση και χρήση εμβολίων κατά του ιού. Αρκετές χώρες
έχουν ήδη εκδώσει άδεια χρήσης των εμβολίων που αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες Pfizer και
BioNTech, Moderna και AstraZeneca και έχει ξεκινήσει η διανομή και χρήση τους. Παρόλο που η
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εξέλιξη αυτή δίνει ελπίδες για ένα γρήγορο τέλος όχι μόνο της πανδημίας, αλλά και της οικονομικής
ύφεσης που επέφερε, τα αποθέματα και η παραγωγή των εμβολίων είναι ακόμα χαμηλά, και
αναμένεται να υπάρξει αρκετή καθυστέρηση μέχρι να είναι παγκοσμίως διαθέσιμα.
Επομένως, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναμένει ότι οι
περισσότερες οικονομίες θα λειτουργούν με κάποια μορφή περιορισμών μέχρι τους τελευταίους
μήνες του 2021.
Ως εκ’ τούτου η Εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα ακόλουθα μέτρα για αντιμετώπιση της
κατάστασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η πρόληψη λειτούργησε ως πλεονέκτημα:
• Συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και έχει αναπτύξει
κουλτούρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ παράλληλα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα.
• Η πιστοποίηση ISO 27001 επέτρεψε στην πλειονότητα των υπαλλήλων της Εταιρείας να
εργάζονται εξ αποστάσεως, σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ότι η Εταιρεία εκτίθεται σε παραπάνω ρίσκο από τα
ακόλουθα σημεία:
• Επηρεασμός πελατών: Όπως και σε πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως, είναι ορατός ο
κίνδυνος παγοποίησης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους πελάτες της Εταιρείας.
Επίσης, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ότι η πιθανή επιπρόσθετη επέκταση του προβλήματος του
Κορωνοϊού (COVID-19) να πλήξει περεταίρω τις δραστηριότητες των πελατών της Εταιρείας,
με αποτέλεσμα την αδράνεια των πελατών της Εταιρείας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
έναντι της Εταιρείας.
• Περιορισμοί στα ταξίδια στο εξωτερικό: Οι περισσότεροι πελάτες της Εταιρείας είναι ξένες
τράπεζες. Για την διατήρηση των στενών σχέσεων και ορθής επικοινωνίας και συνεργασίας,
η Εταιρεία συνηθίζει να επισκέπτεται τους πελάτες της στις χώρες στις οποίες εδρεύουν. Το
δεύτερο κύμα της πανδημίας το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, εμποδίζει τη
δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. Επίσης, οι περιορισμοί στα ταξίδια στο εξωτερικό
επηρεάζουν δυσμενώς την δυνατότητα της Εταιρείας να διοργανώνει και / ή να συμμετέχει
σε διεθνές εκθέσεις και συνέδρια, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα εύρεσης
καινούργιων πελατών.
• Μείωση του προϋπολογισμού: Εάν η έξαρση της πανδημίας συνεχιστεί, μπορεί να
προκληθούν περικοπές του προϋπολογισμού, που θα εμποδίσουν την επιχειρησιακή
ανάπτυξη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα και την
κατάσταση καθώς εξελίσσεται και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου δεν έχουν διαπιστωθεί αξιόλογες αρνητικές επιπτώσεις από οικονομικής σκοπιάς
σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι πιθανή περεταίρω
επέκταση του προβλήματος του Κορωνοϊού (COVID-19) αναπόφευκτα θα πλήξει και τις
δραστηριότητες της Εταιρείας σε βαθμό που δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα
σε αυτό το στάδιο καθώς, παρόλο που έχει αρχίσει η χρήση των εμβολίων κατά του ιού, η
κατάσταση ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συνολικές αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας
στην Κυπριακή και στην παγκόσμια οικονομία είναι αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια.
Παρακολουθώντας τα γεγονότα και τις εξελίξεις, η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα και προβαίνει στις
ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να μειώσει όσο είναι δυνατό τον οποιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο
των εξελίξεων στα αποτελέσματα και στις δραστηριότητές της.
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Β.1.2. Ανταγωνισμός
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά, όπου επικρατεί μεγάλος ανταγωνισμός σε
παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ανταγωνιστές όπως η Oracle, IND, Misys, και η Fiserv. Πολλοί από
τους ανταγωνιστές μπορεί να διεξάγουν μεγαλύτερα έργα σε μεγαλύτερες και πιο ώριμες αγορές
από αυτές που αντιστοιχούν στην Εταιρεία με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα
κεφάλαια από την Εταιρεία. Επομένως, το γεγονός αυτό μπορεί ενδεχομένως να τους επιτρέψει να
αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά σε βάρος της Εταιρείας. Μια τέτοια εξέλιξη πιθανόν να
δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες στα έσοδα και τα κέρδη της Εταιρείας.
Επίσης, η Εταιρεία αντιμετωπίζει ανταγωνισμό για συμβόλαια πελατών τα οποία, πολλά από αυτά,
απονέμονται μέσω διαγωνισμών κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Η Εταιρεία αναμένει ότι
ένα μεγάλο μέρος των έργων που θα αναληφθούν στο εγγύς μέλλον θα συνεχίσει να χορηγείται
διαμέσου τέτοιων ανταγωνιστικών προσφορών. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών παρουσιάζουν μια σειρά από κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας
σημαντικού κόστους και της κατανάλωσης διαχειριστικού χρόνου για προετοιμασία προσφορών και
προτάσεων που ενδεχομένως η Εταιρεία τελικά να μην κερδίσει.
Η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπρόσθετο ανταγωνισμό στη διαδικασία υποβολής
προσφορών, είτε από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές είτε από νεοεισερχόμενους στην αγορά.
Συγκεκριμένα, ο πιο σημαντικός ανταγωνισμός που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία είναι
κυρίως από διεθνείς εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κεφάλαιο και περισσότερους
πόρους από την Εταιρεία και οι οποίοι μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες,
να υιοθετούν πιο επιθετική τιμολογιακή πολιτική ή να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για την
απόκτηση επιχειρήσεων.
Η απόδοση της Εταιρείας εξαρτάται από την ικανότητά της να εφαρμόζει αποτελεσματικά και
αποδοτικά μια ακριβή τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με τα διάφορα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
πουλάει. Αν οι υπηρεσίες της Εταιρείας γίνουν μη ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις υπηρεσίες που
προσφέρουν οι ανταγωνιστές της, η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς σε ένα
τέτοιο περιβάλλον.

Β.1.3. Κίνδυνος απώλειας φήμης
Ο κίνδυνος φήμης συνήθως συνδέεται με συγκρουόμενα συμφέροντα, την κανονιστική
συμμόρφωση, το σύστημα αμοιβών, την επαγγελματική συμπεριφορά ανθρώπινου δυναμικού, την
εταιρική κουλτούρα, την ηγεσία, καθώς και με την εταιρική στρατηγική και την εφαρμογή της. Τα
αποτελέσματα της Εταιρείας και κατά προέκταση η επιτυχία της, εξαρτώνται σημαντικά από τη φήμη
και την ισχύ της εμπορικής της επωνυμίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας της ή το εμπορικό της στυλ.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο ότι τυχόν νομικές διαδικασίες εναντίον της, λανθασμένες
επαγγελματικές συμπεριφορές από υπαλλήλους της, λειτουργικές αποτυχίες, καθώς και αρνητική
δημοσιότητα θα μπορούσαν να βλάψουν την εικόνα και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις προοπτικές της.
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες της Εταιρείας, που
είτε είναι αληθής είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης της, μείωση
εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίον της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
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Β.1.4. Υποδομή Τεχνολογίας και Πληροφορικής
Η δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να παράγει και να παραδίδει τα προϊόντα και υπηρεσίες
της θα εξαρτηθεί από την υποδομή πληροφορικής της. Η Εταιρεία αποδίδει μεγάλη σημασία στην
υποδομή της τεχνολογίας και πληροφορικής, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής εξάπλωσης των
δραστηριοτήτων της.
Οποιαδήποτε αποτυχία αυτής της τεχνολογίας ή της αποτελεσματικότητάς της στο μέλλον, θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση. Η Εταιρεία βασίζεται στη σωστή λειτουργία των συστημάτων
πληροφορικής και άλλων κρίσιμων υποδομών για την εκτέλεση και διαχείριση των υπηρεσιών που
παρέχει στους πελάτες της. Εάν τα συστήματα πληροφορικής ή άλλων συστημάτων κρίσιμης
υποδομής της Εταιρείας επρόκειτο να παρουσιάσουν σημαντικά λάθη ή παρατεταμένες διαταραχές,
αυτό θα μπορούσε να διαταράξει τις δραστηριότητες της Εταιρείας με συνέπεια να μην μπορεί να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη φήμη
της Εταιρείας, τα λειτουργικά της αποτελέσματα και τις επιχειρηματικές προοπτικές. Σε περίπτωση
όπου τα συστήματα ενδέχεται να αποτύχουν, ή να θεωρηθούν ανασφαλείς, ή να υποβληθούν σε
αξιώσεις τρίτων, τότε θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχείρηση και να βλάψουν τις
σχέσεις με τους πελάτες της.

Β.1.5. Τεχνολογικές αλλαγές
Η Εταιρεία λειτουργεί σε ένα κλάδο ο οποίος υπόκειται σε ταχείες και ραγδαίες αλλαγές στην
τεχνολογία. Η Εταιρεία πρέπει να προβλέπει και να αντιδρά στις αλλαγές αυτές με έγκαιρο και
αποδοτικό τρόπο και να αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να μπορέσει να παραμένει
ανταγωνιστική σε μια μεταβαλλόμενη αγορά.
Προκειμένου να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές μεταβολές, η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να υιοθετήσει μια
τέτοια τεχνολογία λόγω ανεπάρκειας κεφαλαίου ή για άλλους λόγους, όπως ασυμβατότητα με τα
συστήματά της. Επιπλέον, πιθανές νέες τεχνολογικές εφαρμογές ενδέχεται να κυριαρχήσουν στο
μέλλον, καθιστώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα συστήματα της Εταιρείας παρωχημένες.
Ορισμένες από αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές μπορούν επίσης να απαιτηθούν με κανονισμό. Εάν η
Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί επιτυχώς στις αλλαγές της τεχνολογίας, μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια πελατών και μείωση των εσόδων.

Β.1.6. Έκθεση στις οικονομικές συνθήκες των χωρών που δραστηριοποιείται.
Οι τιμές και η ζήτηση της αγοράς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι
πέραν από τον έλεγχο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών επίπεδων παραγωγής, τον
ανταγωνισμό, τα διεθνή οικονομικά και πολιτικά γεγονότα, τις διεθνείς οικονομικές τάσεις, τον
πληθωρισμό και αποπληθωρισμό και τις νομισματικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις.
Η ζήτηση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από το
γενικό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας και των οικονομικών συνθηκών στις περιοχές και
τομείς στους οποίους ο πελάτης δραστηριοποιείται. Ως εκ τούτου, μια πραγματική ή προβλεπόμενη
οικονομική ύφεση, ιδίως σε περιοχές ή τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι εργασίες της
Εταιρείας, θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την Εταιρεία και τα οικονομικά
της αποτελέσματα.
Επίσης, ως εκδότης με τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ, η Εταιρεία λειτουργεί και επηρεάζεται από την
πορεία, τόσο της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, όσο και των διεθνών χρηματαγορών
και κεφαλαιαγορών. Κατ’ επέκταση οι αποδόσεις και τα αποτελέσματά της εξαρτώνται σε μεγάλο
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βαθμό από μακροοικονομικούς παράγοντες όπως οι φάσεις του οικονομικού κύκλου, οι οικονομικές
εξελίξεις, οι θεσμικές αλλαγές καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στο βαθμό που εκείνες έχουν άμεση
επίπτωση στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Η Εταιρεία παραμένει ευάλωτη στις συνεχιζόμενες
αναταράξεις και στη μεταβλητότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών λόγω της
εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει την Κυπριακή οικονομία.
Ο συνδυασμός και η επίδραση αυτών των παραγόντων είναι δύσκολο να προβλεφθεί και μια
επένδυση στις Μετοχές θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά από τις αλλαγές σε οικονομικό,
πολιτικό, διοικητικό, φορολογικό ή ρυθμιστικό επίπεδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας
υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, χαράσσει και προσαρμόζει τη στρατηγική της Εταιρείας, με
στόχο την αποτελεσματική και σύγχρονη διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων.

Β.1.7. Πιθανή ανάγκη για μελλοντική χρηματοδότηση
Η Εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσει επιπρόσθετες πηγές χρηματοδότησης για την
υλοποίηση της στρατηγικής της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει βέβαια καμία διαβεβαίωση ότι η
Εταιρεία θα είναι σε θέση να αυξήσει τα κεφάλαια αυτά, είτε με αποδεκτούς όρους ή καθόλου. Αν η
επιπλέον χρηματοδότηση γίνεται μέσω της έκδοσης νέων μετοχικών τίτλων ή μετατρέψιμων
ομολόγων, η συμμετοχή των υφιστάμενων Μέτοχων μπορεί να μειωθεί και οι νέες αξίες μπορούν να
φέρουν ανώτερα δικαιώματα, προνόμια και προτιμήσεις των Μετοχών. Η Εταιρεία δύναται να
επιδιώξει τη χρηματοδότηση μέσω χρέους για να χρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε
μελλοντικής εξαγοράς. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η Εταιρεία θα είναι σε θέση να
αυξήσει τα κεφάλαια χρέους, είτε με αποδεκτούς όρους ή καθόλου.

Β.1.8. Πελατειακή βάση
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι υπάρχοντες πελάτες της Εταιρείας θα συνεχίσουν να διεξάγουν το
ίδιο επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την Εταιρεία στο μέλλον.
Για να αναπτυχθεί, η Εταιρεία θα χρειαστεί να αυξήσει τις δραστηριότητές της μέσω νέων πελατών
και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χάσει κάποιους
πελάτες, μπορεί να υπάρξει αρνητική επίπτωση στα έσοδα της Εταιρείας, αν και η Εταιρεία έχει
μετριάσει αυτόν τον κίνδυνο υπογράφοντας με ορισμένους βασικούς πελάτες πολυετείς συμφωνίες.

Β.1.9. Διοίκηση και εργαζόμενοι
Η φύση της Εταιρείας και το επιχειρηματικό μοντέλο που τη διέπει, δημιουργεί εξάρτηση στην
παροχή κινήτρων για τη διατήρηση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της και ορισμένων
βασικών στελεχών, των οποίων η εμπειρογνωμοσύνη και οι επαφές στους τομείς που
δραστηριοποιείτε η Εταιρεία είναι σημαντικές για το μέλλον της.
Η Εταιρεία επεδίωξε να εξασφαλίσει ότι τα κύρια μέλη της ομάδας που τη διαχειρίζονται έχουν
κατάλληλα κίνητρα, αλλά και πάλι η διατήρηση του εν λόγω προσωπικού δεν είναι εγγυημένη. Η
ομάδα μπορεί να χρειαστεί να προσλάβει επιπλέον ανώτερα διευθυντικά στελέχη και λοιπό
παραγωγικό προσωπικό (προγραμματιστές), προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητές της.
Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι αυτά τα άτομα θα προσληφθούν στο προτιμώμενο
χρονοδιάγραμμα της Εταιρείας ή στα αναμενόμενα επίπεδα κόστους. Επιπλέον, η απώλεια βασικού
προσωπικού και η αδυναμία να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό μπορεί να έχει σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις για το μέλλον της Εταιρείας, τόσο όσον αφορά τις καθημερινές λειτουργίες του
όσο και αδυναμία να διατηρήσει τις υπάρχουσες πελατειακές σχέσεις.
16

Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021

Β.1.10. Νομικός κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που πηγάζει από την αμφισβήτηση, μέσω νομικών ή δικαστικών
διαδικασιών, των υποχρεώσεων των πελατών και των αντισυμβαλλόμενων μερών της Εταιρείας.
Είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή οποιασδήποτε
άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νόμων,
κανονισμών ή συμβάσεων. Επίσης οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε οποιαδήποτε νομοθεσία και
στο κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με τους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις υπηρεσίες
που προσφέρει, είτε αυτή αφορά τις εργασίες της Εταιρείας είτε τα φορολογικά της ωφελήματα ή
υποχρεώσεις, είτε τον ανταγωνισμό μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική
κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών της και τις προοπτικές της Εταιρείας. (δείτε Μέρος Γ.9.
Ρυθμιστικό περιβάλλον, για παραπάνω πληροφορίες του ρυθμιστικού πλαισίου και περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία).
Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να εκτελεί τις
εργασίες της και την λήψη νομικών συμβουλών όπου χρειάζεται από εξωτερικούς νομικούς
συμβούλους.

Β.1.11. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών, τρίτων
προσώπων και υπαλλήλων ως μέρος των δραστηριοτήτων και εργασιών της και ως εκ τούτου πρέπει
να συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτές οι νομοθεσίες
και οι κανονισμοί επιβάλουν ένα αριθμό απαιτήσεων συμμόρφωσης από την Εταιρεία σε σχέση με
τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών.
Αν η Εταιρεία δεν επιτύχει να εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες και ελέγχους στη συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων τότε ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις από τις εποπτικές αρχές, πρόστιμα,
ενώ αναμένεται σημαντικό οικονομικό κόστος και σημαντική ζημιά στο όνομα και φήμη της
Εταιρείας. Οποιαδήποτε αδυναμία της Εταιρείας να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, δύναται να έχει σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, τα
οικονομικά της αποτελέσματα και τη φήμη της. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων και εφαρμόσει διαδικασίες προς συμμόρφωση της με τους σχετικούς
νόμους και κανονισμούς.

Β.1.12. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος είναι τα μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού. Οι
κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος είναι τα τραπεζικά παρατραβήγματα,
τα τραπεζικά δάνεια και οι πιστωτές του. Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε κίνδυνο
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο. Η πολιτική που
εφαρμόζει το Συγκρότημα για τη διαχείριση των κινδύνων εξηγείται πιο κάτω:
Β.1.12.1. Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του
Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται
σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα
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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 του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και
ενεργεί ανάλογα.
Β.1.12.2. 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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
Η διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις, γίνεται με βάση τις
πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε σχέση με τον κίνδυνο που προκύπτει από τους
πελάτες. Προσδιορίζονται πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη με βάση εσωτερική βαθμολογία. Η
πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη αξιολογείται και τα ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών
παρακολουθούνται συστηματικά. Το Συγκρότημα δεν λαμβάνει εξασφαλίσεις.
Β.1.12.3. 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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με
σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και
άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό
σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
Β.1.12.4. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται
λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος.
Το Συγκρότημα δραστηριοποιείτε με πελάτες και συνεργάτες σε άλλα νομίσματα εκτός από το Ευρώ
και ενδέχεται να παρουσιάζει, από καιρό σε καιρό, ζημίες που προκύπτουν από διακυμάνσεις των
αξιών εκτός νομισμάτων ευρώ, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τα λειτουργικά
αποτελέσματά του. Όπου είναι εφικτό, το Συγκρότημα διαχειρίζεται τον αντίκτυπο αυτού του
κινδύνου ευθυγραμμίζοντας ευρέως το νόμισμα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Β.1.13. Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες εσωτερικές
διαδικασίες, αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων της Εταιρείας καθώς και ο κίνδυνος
που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές,
σεισμούς, κλοπές, βανδαλισμούς και ειδικότερα την απάτη από τρίτα μέρη.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρησιακές διαδικασίες, στα
συστήματα πληροφορικής και στα συστήματα επικοινωνίας για αποτελεσματική διεκπεραίωση των
εργασιών της. Οποιαδήποτε σημαντική αποτυχία των συστημάτων πληροφορικής που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητές της θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διεξαγωγή των
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δραστηριοτήτων αυτών, επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Τα συστήματα της
Εταιρείας ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο της Εταιρείας από τρίτα μέρη, τα
αποτελέσματα της Εταιρείας θα μπορούσαν να επηρεαστούν δυσμενώς, καθώς επίσης και να
αποτελέσει παραβίαση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πελάτες της σε σχέση με την
προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Η Εταιρεία έχει ως στόχο την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για τον
εντοπισμό και το μετριασμό των λειτουργικών κινδύνων που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, οποιαδήποτε
σημαντική αποτυχία ή αδυναμία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών της
Εταιρείας ή της φυσικής και τεχνολογικής του υποδομής ή εξωτερικά γεγονότα δύναται να
επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα λειτουργικά
αποτελέσματα και τις προοπτικές της.

Β.1.14. Κίνδυνος αφερεγγυότητας
Υπάρχει ο κίνδυνος η Εταιρεία να μην έχει επαρκή κεφάλαια για να αντισταθμίσει μια απότομη
πτώση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της σε σχέση με τις υποχρεώσεις της. Ο κίνδυνος
αφερεγγυότητας είναι συνέπεια ή αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων κινδύνων που περιεγράφηκαν
προηγουμένως. Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας σε σχέση με τα
δανειακά κεφάλαια της, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος αφερεγγυότητας στον οποίο εκτίθεται η
εταιρεία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας η Εταιρεία δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις
υποχρεώσεις της και οι Μέτοχοι της δύναται να χάσουν όλη την αξία της επένδυσης τους στην
Εταιρεία.

Β.1.15. Κίνδυνος τιμών ακινήτων
Ο κίνδυνος τιμών ακινήτων προκύπτει από την ευαισθησία της αξίας των περιουσιακών στοιχείων,
και των εξασφαλισμένων υποχρεώσεων σε αλλαγές στο επίπεδο ή / και τη μεταβλητότητα των
αγοραίων τιμών των ακινήτων. Παρόλο που υπάρχουν θετικές ενδείξεις στην αγορά ακινήτων, με
αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας, τόσο όσον αφορά τις συναλλαγές όσο και τις νέες άδειες για
έργα και τη βελτίωση όλων των δεικτών τιμών ακινήτων, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, όπως η πώληση / εκποίηση
υποθηκευμένων ακινήτων από τις τράπεζες.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα κατέχει ακίνητα τα οποία
χρησιμοποιούνται είτε για τις λειτουργικές της ανάγκες είτε για επενδυτικούς σκοπούς. Η
διακύμανση των αγοραίων τιμών των ακινήτων δύναται να επηρεάσει την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
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Β.2.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές

Στο παρόν μέρος παρατίθενται παράγοντες που συσχετίζονται με την φύση των Μετοχών ως
χρηματοοικονομικό μέσο επένδυσης. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται να μελετήσουν
σοβαρά τους παράγοντες αυτούς σε συνάρτηση µε τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ενδεχομένως η παρούσα
αξιολόγηση να µην είναι εξαντλητική.

Β.2.1. Καταλληλότητα Μετοχών προς επένδυση
Οι Μετοχές δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές. Κάθε πιθανός επενδυτής
σε οποιεσδήποτε αξίες εισηγμένες σε μια χρηματιστηριακή αγορά, όπως είναι η Εναλλακτική Αγορά,
πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότατα μιας τέτοιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει:
• να έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε
ουσιαστική αξιολόγηση και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε μια τέτοια
επένδυση, στα πλαίσια της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης του, την επένδυση σε
Μετοχές και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει μια τέτοια επένδυση στο συνολικό του
χαρτοφυλάκιο,
• να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα έτσι ώστε να μπορέσει να
επωμισθεί όλους τους κινδύνους της επένδυσης του,
• να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει τις μετοχές του στην
Εταιρεία / την επένδυση του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου, και
• να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων) τα
πιθανά σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την επένδυση
του, όπως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ή άλλους παράγοντες, και τη δυνατότητα του
να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην επένδυση του.

Β.2.2. Πιθανότητα μείωσης ποσοστού συμμετοχής στο συνολικό εκδομένο κεφάλαιο
Η Εταιρεία το 2018 προχώρησε στην έκδοση Ομολόγου, συνολικής ονομαστικής αξίας €600.000, το
οποίο, κατ’ επιλογή του Ομολογιούχου, μπορεί κατά τη λήξη του να μετατραπεί σε Μετοχές στην
Τιμή Μετατροπής. Εφόσον ο Ομολογιούχος ασκήσει αυτό το δικαίωμα, οι νέες Μετοχές που θα
εκδοθούν και παραχωρηθούν στον Ομολογιούχο θα μειώσουν το ποσοστό συμμετοχής των
υπολοίπων Μετόχων στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η δυνητική μείωση της συμμετοχής των
υφιστάμενων Μετόχων μπορεί να κυμανθεί από 2,3% μέχρι 17,5% ανάλογα με την Τιμή Μετατροπής
(δείτε Μέρος Γ.16.4. Συμφωνίες που μπορεί να επηρεάσουν το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη και
Μέρος Γ.19.1.5 Δέσμευση για αύξηση κεφαλαίου). Οι νέες Μετοχές που θα προκύψουν από
ενδεχόμενη μετατροπή, μετά την έκδοσή τους και σχετικής αίτησης εισαγωγής στο ΧΑΚ, θα
εισαχθούν και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μαζί με τις υφιστάμενες Μετοχές στην Εναλλακτική
Αγορά.

Β.2.3. Φορολογικοί κίνδυνοι
Αφορά κινδύνους που σχετίζονται με τη φορολογία των προσόδων από επενδύσεις σε
χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και τυχόν μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία. Οι επενδυτές
οφείλουν να συμβουλεύονται τακτικά τους φορολογικούς συμβούλους τους σε σχέση με πιθανές
συνέπειες λόγω της επένδυσης τους σε Μετοχές.
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Β.3.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εναλλακτική Αγορά

Οι παρακάτω κίνδυνοι σχετίζονται με την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, δηλαδή την αγορά στην οποία
επιδιώκεται η Εισαγωγή δια του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Β.3.1. Μεταβολές στην τιμή των Μετοχών
Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σημαντικές μεταβολές τόσο όσον
αφορά στις τιμές των τίτλων εκδοτών όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιμή των Μετοχών μπορεί
να παρουσιάσει διακυμάνσεις που να οφείλονται στις προαναφερθείσες μεταβολές και να μην
συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας. Οι γενικότερες
οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η οικονομική ύφεση,
οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενδέχεται να επηρεάσουν
σημαντικά την πορεία της τιμής και τη ζήτηση για τις Μετοχές. Άλλοι παράγοντες, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
• Σημαντικές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές γενικότερα, τόσο από απόψεως τιμών
των μετοχών, όσο και όγκου συναλλαγών.
• Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
• Τρομοκρατικές ενέργειες με ευρύτερες συνέπειες στη διεθνή και τοπική κεφαλαιαγορά.
• Διαφοροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εμπορευσιμότητας της Μετοχής ως
αποτέλεσμα μεταβολής του όγκου συναλλαγών.

Β.3.2. Ρευστότητα αγοράς ΧΑΚ και εμπορευσιμότητα Μετοχών
Οι Μετοχές θα διαπραγματεύονται μόνο στην Εναλλακτική Αγορά. Η πιθανή απουσία ρευστότητας,
ενδιαφέροντος για αγορά ή πώληση Μετοχών, κίνδυνος ο οποίος ισχύει για τους περισσότερους
εισηγμένους τίτλους εκδοτών στις αγορές του ΧΑΚ, θα περιορίσει τη δυνατότητα των επενδυτών για
πώληση ή αγορά Μετοχών είτε σε επιθυμητές τιμές είτε ολοκληρωτικά. Οι αγορές του ΧΑΚ
παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας και εμπορευσιμότητας σε σχέση με άλλες διεθνείς,
ανεπτυγμένες χρηματαγορές στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι η
δυνατότητα διάθεσης μεγάλων πακέτων ή σημαντικών μεριδίων ανά πάσα στιγμή πιθανώς να είναι
περιορισμένη.
Ως εκ τούτου, οι Μέτοχοι ίσως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη διάθεση των Μετοχών τους, ειδικά
στις περιπτώσεις που αφορούν μεγάλα πακέτα. Η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών ενδέχεται να
επηρεαστεί δυσμενώς και ουσιωδώς από τυχόν πωλήσεις σημαντικού αριθμού Μετοχών.
Στο παρελθόν, οι τιμές διαπραγμάτευσης εισηγμένων χρηματοοικονομικών μέσων στο ΧΑΚ έχουν
παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει στο παρελθόν και ίσως να
επηρεάσει και στο μέλλον τις τιμές διαπραγμάτευσης, τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητα
χρηματοοικονομικών μέσων εκδοτών εισηγμένων στο ΧΑΚ, συμπεριλαμβανομένων και των
Μετοχών.

Β.3.3. Καταβολή μερισμάτων και μερισματική πολιτική
Η καταβολή μελλοντικών μερισμάτων εξαρτάται από την επάρκεια των προς διανομή αποθεματικών
και τη ρευστότητα της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματικές ανάγκες της
Εταιρείας και η επιχειρηματική της ανάπτυξη δεν περιορίζονται από την ανεπάρκεια κεφαλαίων.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και τους όρους των χρηματοδοτικών
διευκολύνσεων. Τα μερίσματα δεν είναι εγγυημένα και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
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αποφασίσει, κατά την απόλυτη του κρίση, το ποσό του μερίσματος που θα διανεμηθεί, εφόσον
πληρούνται η ανάλογες προϋποθέσεις της μερισματικής πολιτικής της Εταιρείας (δείτε Μέρος Γ.18.5.
Μερισματική πολιτική).

Β.3.4. Πιθανός συναλλαγματικός κίνδυνος για Μετόχους
Οι Μετοχές είναι εκφρασμένες σε Ευρώ και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην
Εναλλακτική Αγορά σε Ευρώ και ως εκ’ τούτου, οποιοδήποτε μέρισμα πληρωθεί στου Μετόχους θα
καταβάλλεται σε Ευρώ. Επομένως, οποιοσδήποτε επενδυτής, του οποίου το βασικό νόμισμα δεν
αποτελεί το Ευρώ, είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο, που δυνατόν να μειώσει την αξία
των Μετοχών του όπως και την αξία των οποιωνδήποτε μερισμάτων που θα πληρωθούν από την
Εταιρεία.
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Γ.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Γ.1.

Υπεύθυνα πρόσωπα

Γ.1.1. Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου και διαθεσιμότητα εγγράφων
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητα της Κυπριακής αρμόδιας
εποπτικής αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, ενέκρινε το παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μόνο διότι πληροί τα
πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται
βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή
γνώμη για τον Εκδότη και για την ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129
και τις συναφείς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αυτού (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 και Κανονισμός
2019/979), οι οποίες τον συμπληρώνουν, καθώς και τον περί Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο, κατά την
έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Συνεπώς, στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που
είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα περιουσιακά
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές
της Εταιρείας καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις Μετοχές.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy), στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ
(www.cse.com.cy) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (netinfo.eu/investors). Επίσης, το παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για το επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή,
εφόσον ζητηθεί, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγλαντζιάς, 23, Netinfo Building, 2108,
Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. +357 22753636. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου και
δεν έχουν ελεγχθεί ούτε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για την Εταιρεία
μπορούν να απευθύνονται κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 – 17:00 Δευτέρα με
Παρασκευή) στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγλαντζιάς, 23, Netinfo Building, 2108,
Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. (+357) 22753636.

Γ.1.2. Υπεύθυνα Πρόσωπα
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, είναι επίσης, συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο
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για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες
με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, το Ενημερωτικό Δελτίο
υπογράφουν τα πέντε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Όνομα
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντος Καστελιάνος
Ανδρέας Πετρίδης
Ζωή Ζαφειροπούλου

Θέση
Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (CBDO)
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής (Deputy CEO)
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ο οποίος είναι η εταιρεία
Sharelink Securities and Financial Services Ltd, με εγγεγραμμένο γραφείο στο Μέγαρο Έλληνα,
Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία, βεβαιώνει ότι το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και τις συναφείς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αυτού
(Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 και Κανονισμός 2019/979), οι οποίες τον συμπληρώνουν, καθώς και τον
περί Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Επίσης, ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης δηλώνει ότι, οι πληροφορίες
που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο βασίζονται αποκλειστικά σε στοιχεία που
ελήφθησαν από την Εταιρεία ή/και σε δηλώσεις εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που
επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του
Ενημερωτικού Δελτίου, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων
γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα, και δεν υφίστανται παραλείψεις ή αναφορές που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Γ.1.3. Δηλώσεις ευθύνης και Γραπτές συγκαταθέσεις
Οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις των διαφόρων προσώπων / εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν
στη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή αναφέρονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος
Ζ. Δηλώσεις ευθύνης και γραπτές συγκαταθέσεις και περιλαμβάνουν τις συγκαταθέσεις και
βεβαιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης και των
Ελεγκτών της Εταιρείας.

Γ.1.4. Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου
•
•
•
•

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μόνο διότι πληροί τα
πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που
επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για τον Εκδότη και / ή την
ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλόλητα της
επένδυσης στις Μετοχές.
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Γ.2.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

Οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές. Τον
έλεγχο των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τα οικονομικά έτη που έληξαν 31
Δεκεμβρίου 2019, 2018 και 2017, διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος KPMG Limited (εγκεκριμένοι
λογιστές και εγγεγραμμένοι ελεγκτές με αρ. μητρώου ΣΕΛΚ E194 και εγγεγραμμένη διεύθυνση
Εσπερίδων 14, 1087 Λευκωσία).

Γ.3.

Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την Εταιρεία

Για πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την Εταιρεία και τις
Μετοχές δείτε Μέρος Β.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Γ.4.

Πληροφορίες για τον Εκδότη

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου 2000, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, με όνομα Netinfo Services Ltd. Τον
Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Netinfo Group of Companies Limited.
Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε NETinfo Plc και την ίδια μέρα μετατράπηκε σε
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου κεφ. 113. Στις 22 Απριλίου
2016 η Εταιρεία εισάχθηκε στη ΝΕΑ του ΧΑΚ.
Νόμιμη επωνυμία του Εκδότη
Αριθμός εγγραφής
Ημερομηνία σύστασης
LEI
Εγγεγραμμένο Γραφείο

:
:
:
:
:

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Τηλεομοιότυπο
Ιστοσελίδα *

:
:
:

NETinfo Plc
ΗΕ 110368
3/4/2000
213800R1Y4HOZKOUVA89
Αγλαντζιάς 23,
Netinfo Building,
2108 Λευκωσία, Κύπρος
+357 22 753636
+357 22 765680
www.netinfo.eu

* Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος του
Ενημερωτικού Δελτίου και δεν έχουν ελεγχθεί ούτε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων διαδικτυακής
τραπεζικής στην Κύπρο και στο εξωτερικό από την ημερομηνία ίδρυσης της.
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει καινοτόμες τραπεζικές λύσεις, όπως η πλατφόρμα διαδικτυακής
τραπεζικής NETinfo Digital Banking Platform και το σύστημα χρηματικών συναλλαγών μέσω κινητών
τηλεφώνων NETinfo Mobile Financial Services, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε 30 χώρες.
Οι λύσεις της υποστηρίζουν τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βοηθώντας τους να
αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες για την ικανοποίηση των ψηφιακών αναγκών των πελατών
τους.
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Για τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια του Συγκροτήματος, σημαντική είναι η καινοτομία του
Συγκροτήματος κατά το 2018 με την ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρονικής πληρωμής και τεχνολογίας
ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε πραγματικό χρόνο και η ενεργοποίηση της άδειας έκδοσης
ηλεκτρονικού χρήματος NETinfoPay από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η Εταιρεία επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση των προϊόντων πλατφόρμας λογισμικού
προσφέροντας συμβατότητα με συστήματα τρέχουσας και επόμενης γενιάς. Η ποιότητα, η αξιοπιστία
και η λειτουργικότητα του λογισμικού και των λύσεων που προσφέρει η Εταιρεία, σε συνδυασμό με
την εικοσάχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία που κατέχει, αντικατοπτρίζονται σε αξιολογήσεις
αναλυτών, οι οποίοι κατατάσσουν την Εταιρεία ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως για
την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων διαδικτυακής τραπεζικής.
Τα προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία στους πελάτες της κατηγοριοποιούνται ως
ακολούθως:
• Ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού
• Υπηρεσίες συντήρησης
• Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης
• Υπηρεσίες διαδικτύου και σχεδιασμού
Πέραν από την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων τραπεζικών λύσεων στους πελάτες της, με σκοπό
την βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικής της θέσης και την αναγνωρισιμότητα της εμπορικής της
επωνυμίας, η Εταιρεία συμμετέχει σε / και διοργανώνει διεθνές εκθέσεις και συνέδρια.
Επίσης, η Εταιρεία, επιδιώκοντας την ανάπτυξη των εργασιών της αλλά και για να προσφέρει τοπική
υποστήριξη σε όλο τον κόσμο, συνάπτει συνεργασίες με ευυπόληπτες εταιρείες πληροφορικής που
μπορούν να παρέχουν τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ολοκληρωμένα συστήματα και
τεχνογνωσία στον κλάδο.
Το 2017 η Εταιρεία πρόσθεσε ως στρατηγικό συνέταιρό της την εταιρεία PaymentComponents Ltd,
μια εταιρεία με γραφεία στο Λονδίνο και την Αθήνα και πελάτες στις πέντε ηπείρους. Η
PaymentComponents Ltd δραστηριοποιείτε στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφορικής και
έχει 30 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο. Παρέχει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές λύσεις και
υπηρεσίες σε τράπεζες, επιχειρήσεις και εταιρείες FinTech (Financial Technology).
Το 2020 προστέθηκε ακόμη ένας σημαντικός στρατηγικός συνέταιρος, η εταιρεία OTAP Projects
Limited, η οποία έχει γραφεία στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στην Μαλαισία και στην Ιρλανδία. Η
OTAP Projects είναι μια μπουτίκ (boutique) εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 2009 στον τομέα
της χρηματοοικονομικής πληροφορικής με εμπειρία στην τεχνολογία των τραπεζών και τεχνολογικές
λύσεις.
Η Εταιρεία λειτουργεί με βάση τον καταμερισμό εσόδων με τους συνεργάτες της, στους οποίους
παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση, με σκοπό να μπορούν να προωθούν, να
εφαρμόζουν και να υποστηρίζουν τα προϊόντα της Εταιρείας στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.
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Σημαντικοί εξωτερικοί συνεργάτες του Εκδότη
Νομικοί Σύμβουλοι

D.Hadjinestoros & Co LLC
Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος
Αγίοι Ομολογητές 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Alpha Bank Cyprus Ltd
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
Eurobank Cyprus Ltd
Cynergy Bank Limited

Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

KPMG Limited αρ. μητρώου ΣΕΛΚ E194
Εσπερίδων 14, 1087
Λευκωσία

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του
Ενημερωτικού Δελτίου

Sharelink Securities and Financial Services Limited
Μέγαρο Έλληνα,
Θεοτόκη 6, 1055
Λευκωσία

Γ.5.

Επισκόπηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Γ.5.1. Κυριότερες δραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι κυπριακή δημόσια εταιρεία εισηγμένη στη ΝΕΑ του ΧΑΚ με σχεδόν 20 χρόνια στον
τομέα παροχής υπηρεσιών και σχεδιασμού τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού για κινητά
τηλέφωνα και ιστοσελίδες. Έχοντας βασικό της γνώμονα το συμφέρον των πελατών της, η Εταιρεία
έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να
προσφέρουν μέγιστη ωφέλεια και εξυπηρέτηση.
H Εταιρεία έχει δύο κύρια προϊόντα, τα οποία αμφότερα βασίζονται σε κοινή τεχνολογία και
προωθούνται στην αγορά με την επωνυμία της Εταιρείας (ή εμπορική επωνυμία της Εταιρείας):
• NETinfo Digital Banking Platform (DBPlatform): μια πολύ-καναλική λύση ηλεκτρονικής
τραπεζικής που αποτελείται από μια ισχυρή, ανεξάρτητη πλατφόρμα, η οποία διαχειρίζεται
κεντρικά όλους τους διαύλους επικοινωνίας. Το προϊόν διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε κατηγορία
πελατών, προσφέροντας απρόσκοπτη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη.
• NETinfo Mobile Financial Services (MobileFS): ένας εναλλακτικός τρόπος πληρωμής μέσω
κινητού τηλεφώνου που προσφέρει στους καταναλωτές πλήρεις δυνατότητες πληρωμής, είτε
διαθέτουν είτε δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα. Αυτό το προϊόν
ουσιαστικά αντικαθιστά το φυσικό πορτοφόλι με ένα εικονικό πορτοφόλι χρησιμοποιώντας
μια κινητή συσκευή.
Η DBPlatform και η MobileFS βασίζονται στην ίδια ανοικτή αρχιτεκτονική, γεγονός που καθιστά και
τις δύο λύσεις ανεξάρτητες από οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιβάλλον λογισμικού ή υλισμικού. Οι
υπηρεσίες μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν ανεξάρτητα από το βασικό τραπεζικό σύστημα ενός
ιδρύματος αλλά επίσης μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στις απαιτήσεις του.
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Η ολοκληρωμένη πολύ-καναλική λύση DBPlatform διαθέτει ένα πλήρες φάσμα διαύλων,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών. Αυτές (οι υπηρεσίες), όταν συνδυαστούν, προσφέρουν ένα
ολοκληρωμένο προϊόν ικανό να προσαρμοστεί στις ανάγκες πελατών ιδιωτικής, λιανικής, εταιρικής
τραπεζικής και διαχείρισης υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία DBPlatform περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
• NETinfo Digital Banking Platform (Core System)
• NETinfo Digital Banking The Security Module
• NETinfo Digital Banking Administration Module
• NETinfo Digital Banking e-Banking (Web)
• NETinfo Digital Banking Mobile Banking
• NETinfo Digital Banking SMS Banking
• NETinfo Digital Banking SMS Alerts
• NETinfo Digital Banking PC Banking
• NETinfo Digital Banking Kiosk Banking
• NETinfo Digital Banking Authentication Server (SMS TAN and Token OTP)
• NETinfo Digital Banking Enterprise Service Bus Module
Το MobileFS μπορεί να εφαρμοστεί ως πρόσθετο κανάλι για να συμπληρώσει την ηλεκτρονική
τραπεζική DBPlatform, ενσωματώνοντας τόσο την κινητή τραπεζική (mobile banking) όσο και τις
κινητές πληρωμές. Αυτό επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στις τράπεζες να
προσφέρουν πρόσθετη κινητικότητα υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες, καθώς και να
επεκτείνουν το πελατολόγιο τους με την προσθήκη πληθυσμού που δεν χρησιμοποιεί τραπεζικές
υπηρεσίες.
Σημαντικό είναι ότι εναλλακτικά το MobileFS μπορεί να προσφερθεί ως αυτόνομη λύση για την
παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου στον
καταναλωτή που είτε καλύπτονται είτε όχι από τραπεζικές εργασίες. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να
περιλαμβάνουν συναλλαγές πρόσωπο με πρόσωπο, συναλλαγές πρόσωπο με επιχείρηση, πληρωμή
λογαριασμών και πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και Προσωπική Χρηματοοικονομική
Διαχείριση (Personal Financial Management - PFM).
Επίσης, για τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια του Συγκροτήματος, σημαντική είναι η
καινοτομία του Συγκροτήματος κατά το 2018 με την ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρονικής πληρωμής
και τεχνολογίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε πραγματικό χρόνο και η ενεργοποίηση της άδειας
έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος NETinfoPay από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Γ.5.2. Κυριότερες αγορές
Η Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, έχει αποδείξει ότι έχει τη δυναμική να είναι ένας
παγκόσμιος παίκτης στον τομέα της. Η ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών, της υποστήριξης
και της δέσμευσης της στους πελάτες της, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να ανταγωνιστεί σε
παγκόσμιο επίπεδο με ένα αρκετά ανταγωνιστικό και τεχνικά αξιοζήλευτο προϊόν.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία διαθέτει περισσότερες από
40 εγκαταστάσεις των προϊόντων της ανά το παγκόσμιο. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν
συγκριτικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εντός και εκτός Κύπρου κατά τις
ημερομηνίες των Οικονομικών Καταστάσεων.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ανά γεωγραφική αγορά για τα έτη 2018 και 2017
παρουσιάζονται με βάση τα ελεγμένα συνολικά έσοδα της Εταιρείας.
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Έσοδα από δραστηριότητες ανά γεωγραφική αγορά
Σε Ευρώ (€)
Ευρώπη
Αφρική
Ασία
Άλλες

1.1.20 – 30.6.20
Μη Ελεγμένα
1.285.049
281.653
661.342
413.969
2.642.013

2019
Ελεγμένα
2.344.374
643.205
899.620
277.185
4.164.384

2018
Ελεγμένα
1.656.661
1.056.978
277.288
734.834
3.725.761

2017
Ελεγμένα
1.311.338
744.266
576.994
993.366
3.625.964

Η Εταιρεία παράγει εισοδήματα κυρίως από την ανάπτυξη και την υλοποίηση προσαρμοσμένου
λογισμικού στους πελάτες της. Άλλες πηγές εισοδημάτων περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών
όπως συντήρηση, εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πωλήσεις
εμπορευμάτων.
Έσοδα ανά δραστηριότητα
Σε Ευρώ (€)
Ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού
Υπηρεσίες συντήρησης
Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης
Υπηρεσίες διαδικτύου και σχεδιασμού
Προμήθειες εισπρακτέες
Πωλήσεις εξαρτημάτων υπολογιστών

1.1.20– 30.6.20
Μη Ελεγμένα
1.778.632
782.690
80.685
6
2.642.013

2019
Ελεγμένα
2.380.568
1.129.912
490.277
159.004
4.623
4.164.384

2018
Ελεγμένα
1.989.789
1.160.454
393.809
174.609
7.100
3.725.761

2017
Ελεγμένα
1.754.260
1.245.668
442.240
171.520
12.276
3.625.964

Γ.5.3. Σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Εκδότη
Από την σύσταση της η Εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παροχή λύσεων πολύ-καναλικής
(omni-channel) ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινητής. Οι λύσεις αυτές
προωθούνται στην παγκόσμια αγορά των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Θεμέλιο στην επιτυχία της Εταιρείας αποτελεί η λύση ηλεκτρονικής τραπεζικής DBPlatform. Η λύση
DBPlatform αναπτύχθηκε από την Εταιρεία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο πλαίσιο μιας
επιτυχημένης εφαρμογής της διαδικτυακής τραπεζικής για την AlphaBank Ελλάδος που αναζητούσε
μια καινούρια προσέγγιση για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Κύπρο. Ο κύριος στόχος της
τράπεζας ήταν να περιορίσει την ανάγκη για εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και ταυτόχρονα να
επιτύχει ανάπτυξη στην Κυπριακή αγορά μέσω της παροχής νέων τεχνολογιών και πολύ-καναλικών
υπηρεσιών.
Βασιζόμενη στην επιτυχία του έργου της AlphaBank, η Εταιρεία επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την
ισχυρή και αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακή τραπεζική στην αγορά. Αναγνωρίζοντας τους
περιορισμούς στην εγχώρια αγορά, η Εταιρεία επέκτεινε τις πωλήσεις της διεθνώς και συνάμα
προχώρησε σε προοδευτικές βελτιώσεις του βασικού προϊόντος ηλεκτρονικής τραπεζικής
DBPlatform με στόχο τη δημιουργία μιας ευέλικτης λύσης προσαρμοσμένης στις διεθνείς τραπεζικές
ανάγκες, στις νέες τεχνολογίες και στις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς.
Το 2013, η Εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, του MobileFS, λαμβάνοντας
υπόψη την αύξηση της κινητής τεχνολογίας και της αναδυόμενης προοπτικής για χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες κινητής σε χώρες με μεγάλους πληθυσμούς που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε
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τραπεζικές υπηρεσίες. Το εν λόγω προϊόν προσφέρει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πληρωμής
μέσω κινητών συσκευών σε καταναλωτές που είτε έχουν είτε δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Η
Εταιρεία παρέχει το σύστημα MobileFS είτε ως μέρος της λύσης DBPlatform είτε ως ανεξάρτητο /
αυτόνομο προϊόν.
Τον Ιούνιο του 2018 η θυγατρική εταιρεία NETinfo PAY Limited έλαβε από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου άδεια ‘Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος’ για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης
ηλεκτρονικού χρήματος (αρ. άδειας 115.1.3.15/2018) με βάση τον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος
Νόμο του 2012 (Ν. 81(I)/2012) ως έχει τροποποιηθεί. Η άδεια αυτή επιπρόσθετα αφορά την παροχή
της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής και της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, βάσει του νόμου
περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο
του 2018 (Ν. 31(I)/2018), ως έχει τροποποιηθεί, και συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κράτη που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
Στα μέσα του 2018 κυκλοφόρησε στην αγορά η εφαρμογή ‘NETinfoPAY’ (the NETinfoPAY Αpp) για
συσκευές Android και iOS, η οποία παρέχει στους χρήστες της έναν γρήγορο, εύχρηστο και ασφαλή
τρόπο διεξαγωγής/ επεξεργασίας πληρωμών και διαχείρισης των λογαριασμών τους.

Γ.5.4. Στρατηγική και στόχοι
Ο κύριος στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη υπεραξίας για τους Μετόχους σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη βάση, μέσω της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Δεδομένης της
συνεχής υιοθέτησης της τραπεζικής μέσω του διαδικτύου ή μέσω του κινητού τηλεφώνου στις
τραπεζικές και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανά το παγκόσμιο, η Εταιρεία αναμένει σημαντική
ζήτηση στα προϊόντα της.
Η πολυκαναλική τραπεζική (omni-channel banking) είναι πλέον απόλυτα αποδεκτό πως είναι ο
δρόμος προς τα εμπρός για τον τραπεζικό κλάδο, τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον
αναπτυσσόμενο κόσμο. Ταυτόχρονα, οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου υιοθετούνται ταχέως
ως η μέθοδος πληρωμής επόμενης γενιάς όχι μόνο για τους πελάτες των τραπεζών, αλλά είναι
σημαντικές και για τους μεγάλους πληθυσμούς των καταναλωτών που δεν έχουν τραπεζικό
λογαριασμό στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του ανταγωνισμού, οι απαιτήσεις των πελατών, οι
εξελισσόμενες τεχνολογίες, καθώς και η πρόκληση που σχετίζεται με τους νεοεισερχόμενους στη
«χρηματοοικονομική τεχνολογία», οι τράπεζες πρέπει να ενστερνιστούν το εμπόριο μέσω κινητού
και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους, να
προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και να προσεγγίσουν κάθε τύπο πελάτη,
συμπεριλαμβανομένου αυτού που δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό.
Αυτό δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία για τη Εταιρεία να στηρίξει τους δυνητικούς πελάτες της και
να τους δώσει τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τις πιθανές
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί
να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία στα (τραπεζικά) ιδρύματα ώστε να μπορούν να προσφέρουν τη
δυνατότητα διεξαγωγής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ακόμη και σε πληθυσμό που δεν έχει
τραπεζικό λογαριασμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υπολογίζει πως η Εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί τις προαναφερόμενες
ευκαιρίες και να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στον τομέα παροχής υπηρεσιών και σχεδιασμού
τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία
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και την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου και πιστεύει πως εκτελώντας το συγκεκριμένο
πλάνο, η Εταιρεία θα μπορέσει να πετύχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
της και να συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της. Το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας
εστιάζεται στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της Εταιρείας τα οποία πηγάζουν από τα
προϊόντα της, το προσωπικό της, την τεχνολογία και αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί, την σημασία
που δίνει στην ασφάλεια, την τιμολόγηση που χρησιμοποιεί, το υφιστάμενο πελατολόγιο της και τις
συμβάσεις συνεργασίας που έχει με εταιρείες παγκοσμίως.
Γ.5.4.1. Κορυφαίας ποιότητας προϊόντα
Το DBPlatform είναι ανεξάρτητο και προσαρμόσιμο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, επιτρέποντας
εύκολη ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε τραπεζική πλατφόρμα και άλλα συστήματα. Η ενοποίηση με
την κεντρική πλατφόρμα της τράπεζας είναι εύκολη, χωρίς επιπλέον απαιτήσεις υλισμικού ή
λογισμικού ή παρεμβάσεις σε άλλες υπηρεσίες. Συνεπώς, το DBPlatform είναι μια λύση που μπορεί
να τύχει εξαιρετικής επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλη αύξηση στον αριθμό χρηστών, στο
φόρτο εργασίας και στις συναλλαγές.
Επίσης, το DBPlatform παρέχει ένα προηγμένο εργαλείο διαχείρισης που επιτρέπει στον πελάτη να
διαχειρίζεται τις δικές του ροές εργασίας και δραστηριότητες μάρκετινγκ. Αυτό το χαρακτηριστικό
παρέχει ανεξαρτησία στον πελάτη, καθιστώντας τον λιγότερο εξαρτημένο από τον πωλητή σε σχέση
με αλλαγές στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης, οι αναφορές της προγνωστικής ανάλυσης
δεδομένων του DBPlatform επιτρέπουν στον πελάτη να αναλύει και να ερμηνεύει τη δραστηριότητα
των καταναλωτών ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε δίαυλο ή τοποθεσία. Αυτή η προηγμένη
λειτουργία προσφέρει λεπτομερή κατανόηση της συμπεριφοράς των αγορών και των συναλλαγών
των καταναλωτών του, βοηθώντας τον πελάτη να καθορίσει αποτελεσματικές και κερδοφόρες
στρατηγικές μάρκετινγκ.
Γ.5.4.2. Εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό
Το DBPlatform είναι οικογένεια προϊόντων που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από το Συγκρότημα,
κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διατηρεί αφοσιωμένη μια εξειδικευμένη
ομάδα τεχνικών η οποία έχει επίκεντρο τις αλλαγές που συμβαίνουν στον τραπεζικό τομέα, στους
κανονισμούς, στις νέες τεχνολογίες, στα δημογραφικά στοιχεία, στις αλλαγές των απαιτήσεων των
πελατών, στις νέες τάσεις, καθώς και στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που αφορούν τα
επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα των τραπεζών.
Γ.5.4.3. Τεχνολογία και αρχιτεκτονική
Για την κατασκευή του DBPlatform χρησιμοποιείται η τεχνολογία J2EE (η πιο διαδεδομένη γλώσσα
προγραμματισμού για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας). Η λύση βασίζεται σε αρχιτεκτονική ανοιχτού
προτύπου που δεν συνδέεται με συγκεκριμένο περιβάλλον ή προμηθευτή λογισμικού / υλισμικού
και παρέχει την ευελιξία προσαρμογής του περιβάλλοντος εγκατάστασης στις ανάγκες του πελάτη.
Η DBPlatform μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε οποιαδήποτε συστήματα τρίτων, επιτρέποντας την
κεντρική διαχείριση όλων των τραπεζικών υπηρεσιών και των καναλιών επικοινωνίας μέσω της
βασικής πλατφόρμας. Η τεχνολογία DBPlatform δεν έχει εγγραφεί επίσημα από την Εταιρεία για
εξασφάλιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, η
πείρα και η τεχνογνωσία της επιχείρησης, καθώς επίσης η «ωριμότητα» της λύσης, τα συνεχή
πρόσθετα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις της, σε διάστημα άνω των 15 ετών, καθιστούν το
σύστημα σχεδόν αδύνατο να αναπαραχθεί.
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Γ.5.4.4. Ασφάλεια και πρότυπα
Η λύση DBPlatform συμμορφώνεται με όλα τα παγκόσμια βιομηχανικά πρότυπα, τους
χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και τα πρωτόκολλα για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές σύστημα
για τους πελάτες της Εταιρείας.
Το DBPlatform ακολουθεί τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές ασφάλειας για τον έλεγχο ταυτότητας
χρήστη (επαλήθευση ταυτότητας δυο επιπέδων) καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο Παγκόσμιου Ιστού (WCAG). Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα
πρότυπα IFX (Interactive Financial Exchange) για την ανταλλαγή οικονομικών δεδομένων και
οδηγιών. Το DBPlatform ακολουθεί επίσης τις συστάσεις της FATF (Financial Action Taskforce) και τα
διεθνή πρότυπα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT).
Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) και έχει
υλοποιήσει το σύστημα του ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) (δείτε
Μέρος Γ.5.5. Διπλώματα και ειδικές άδειες).
Γ.5.4.5. Τιμολόγηση
Τα έσοδα του Συγκροτήματος προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες πηγές:
• Tέλη άδειας χρήσης και υπηρεσίες εφαρμογής DBPlatform
• Επαναλαμβανόμενα έσοδα υποστήριξης πελατών
• Αναβάθμιση λογισμικού υφιστάμενων πελατών
• Έσοδα από δημιουργία ιστοσελίδων
• Έσοδα από την υπηρεσία MobileFS
Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει μια προηγμένη λύση σε ανταγωνιστική τιμή σε σύγκριση με άλλους
προμηθευτές. Συγκεκριμένα, η συνολική τιμολόγηση της Εταιρείας μπορεί να είναι 30% - 50% πιο
κάτω σε σχέση με άλλους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το DBPlatform έχει δημιουργηθεί εσωτερικά, οπότε δεν εξαρτάται
από πηγές τρίτων μερών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίησή του. Επιπλέον, μετά από
15 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, το προϊόν διαθέτει μια πλειάδα λειτουργιών που καλύπτουν όλους
τους τύπους των πελατών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λύση είναι 100% συμβατή με τις
απαιτήσεις της τράπεζας, περιορίζοντας την ανάγκη για δαπανηρή προσαρμογή.
Αυτό το χαμηλότερο κόστος πόρων επιτρέπει στην Εταιρεία να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική,
προσφέροντας μια παρόμοια αν όχι ανώτερη λύση σε χαμηλότερη τιμή.
Γ.5.4.6. Τμήμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης (Research & Development)
Οι ομάδες χρηματοοικονομικών τεχνολογιών τείνουν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη
ενός ισχυρού ενεργητικού και προσφοράς υπηρεσιών είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω εσωτερικής
ανάπτυξης. Το Συγκρότημα επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της κύριας μορφής
λογισμικού της και είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην
Κύπρο με μια ισχυρή εσωτερική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης η οποία αναπτύσσει συνεχώς τα
προϊόντα της Εταιρείας σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.
Στο τμήμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας έχουν τεθεί οι ακόλουθοι δυο στόχοι:
• Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει μια σειρά από ανταγωνιστικά, ισχυρά και επαγγελματικά
προϊόντα λογισμικού που ακολουθούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και
ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.
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•

Να ανταποκρίνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου στις απαιτήσεις των χρηστών,
καθώς επίσης και να ακολουθεί τις εξελίξεις και τις βελτιώσεις που λαμβάνουν χώρα στον
κλάδο.

Το πιο πρόσφατο επίτευγμα του τμήματος που αξίζει να τονιστεί είναι η σημαντική καινοτομία στην
ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρονικής πληρωμής και τεχνολογίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε
πραγματικό χρόνο που έγινε κατά 2018, η οποία ενεργοποίησε την άδεια για παροχή υπηρεσιών
έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος στη NETinfo Pay Limited από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
(δείτε Μέρος Γ.5.5. Διπλώματα και ειδικές άδειες).
Γ.5.4.7. Πελατολόγιο
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των προϊόντων της Εταιρείας και τα οφέλη που απορρέουν από την
εφαρμογή της πλήρους πολύ-καναλικής λύσης DBPlatform, δίνουν στις τράπεζες ισχυρό κίνητρο για
να προβούν στην αγορά ενός συνόλου προϊόντων της Εταιρείας, κάτι που παρατηρείται / ισχύει για
τους περισσότερους υφιστάμενους πελάτες της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διαθέτει σήμερα περισσότερες από 40 εγκαταστάσεις παγκοσμίως, με τις μεγαλύτερες να
παραμένουν πελάτες από το 2001. Διαθέτει ένα εύρος πελατών παγκοσμίως, από κορυφαίες διεθνείς
τράπεζες έως μικρότερες αναπτυσσόμενες τράπεζες και μικροχρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συμφωνίες πελάτων του Συγκροτήματος που
υφίστανται κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28

Πελάτης
Alpha Bank (Cyprus)
National Bank of Greece
Eurobank
Cynergy Bank
Bank of Cyprus
Credins Bank
Family Bank
ABC Bank
Republic Bank (former HFC)
Bermuda Commercial Bank
Sagicor Group Ltd
Banque de l’Union Haïtienne S.A.
Cyprus Development Bank
RCB Bank
Oman Arab Bank
Kenya Co-Operative Bank
Euro Pacific Bank
Kenya Commercial Bank
Kenya Commercial Bank
Kenya Commercial Bank
Kenya Commercial Bank
Kenya Commercial Bank
Kenya Commercial Bank
CRDB Bank
VTB
CRDB Bank (υπό εκτέλεση)
CQUR Bank (υπό εκτέλεση)
BBAC Bank and international branches (υπό εκτέλεση)
VTB (υπό εκτέλεση)

Έδρα πελάτη
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Ηνωμένο Βασίλειο
Κύπρος
Αλβανία
Κένυα
Κένυα
Γκάνα
Βερμούδα

Ιαμαϊκή
Αΐτη
Κύπρος
Κύπρος
Ομάν
Σουδάν
Πουέρτο Ρίκο
Κένυα
Ουγκάντα
Ρουάντα
Μπουρούντι
Σουδάν
Τανζανία
Τανζανία
Αζερμπαϊτζάν
Μπουρούντι
Κατάρ
Λίβανος
Αρμενία
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29
30
31
32
33
34

Credit Lebanaise (υπό εκτέλεση)
East West Union Bank (υπό εκτέλεση)
Optima Bank (υπό εκτέλεση)
Credit Libanais (υπό εκτέλεση)
Credins (υπό εκτέλεση)
Agrobank (υπό εκτέλεση)

Λίβανος
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λίβανος
Κόσοβο
Ουζμπεκιστάν

Η ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών, της υποστήριξης και της δέσμευσης της Εταιρείας στους
πελάτες, έχει οδηγήσει σε 100% διατήρησή τους από την πρώτη εγκατάσταση (με την επιφύλαξη ότι
μπορεί να συμβούν μεταγενέστερες τραπεζικές συγχωνεύσεις ή κλείσιμο σε μερικές περιπτώσεις).
Αυτή η εκτεταμένη πελατειακή βάση και ευρεία γεωγραφική παρουσία που έχει πετύχει η Εταιρεία,
είναι μια εγγύηση για τους υποψήφιους πελάτες της Εταιρείας καθώς είναι ένα σημάδι της επιτυχίας
της Εταιρείας στην αγορά, της τεχνογνωσίας της στον κλάδο και της διορατικότητας της για τις
τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις παγκοσμίως.
Γ.5.4.8. Συμβάσεις συνεργασίας
Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του Συγκροτήματος είναι ο εκτεταμένος κύκλος
συνεργατών που έχει δημιουργήσει τα τελευταία δεκαπέντε έτη μέσω συμβάσεων με εταιρείες εντός
και εκτός του τομέα δραστηριοποίησής του ανά το παγκόσμιο. Οι συνεργάτες του Συγκροτήματος
συμβάλλουν στις δραστηριότητες του και κατηγοριοποιούνται ως στρατηγικοί συνέταιροι,
τεχνολογικοί συνέταιροι και καναλικοί συνέταιροι (channel partners). Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα
συνεχίζει τις προσπάθειες και επιδιώκει την σύναψη συμφωνιών με επιπρόσθετους συνεργάτες, οι
οποίοι θα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του αλλά και να
επωφεληθούν και αυτοί από το υφιστάμενο επαγγελματικό κύκλο του Συγκροτήματος.

Γ.5.5. Διπλώματα και ειδικές άδειες
Το Συγκρότημα έχει λάβει ουσιαστικές πιστοποιήσεις και άδειες σημαντικής αξίας οι οποίες
ενισχύουν τα προϊόντα της και συμβάλλουν στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων πλάνων του Συγκροτήματος.
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το 2004 με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 – Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας για τις πιο κάτω δραστηριότητες:
• Πληροφορική
• Διαδικτυακές εφαρμογές
• Ανάπτυξη ιστοσελίδων
• Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Το 2012 η Εταιρεία πιστοποιήθηκε με το ISO 14001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σε
ό,τι αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
πληροφορικής, εφαρμογών διαδικτύου, ανάπτυξης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), διαφήμισης και γραφικών.
Συστήμα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
Από το 2018 η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS). Μέσω της πιστοποίησης της Εταιρείας με το ISMS (στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας), ενισχύθηκαν οι πολιτικές ασφάλειας
των πληροφοριών.
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Άδεια ηλεκτρονικής πληρωμής (e-money license)
Τα τελευταία έτη το Συγκρότημα επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη λογισμικού, κυρίως στην
αναβάθμιση των προσφορών προϊόντων πλατφόρμας λογισμικού συμβατών με τα τρέχον και
επόμενης γενιάς συστήματα και κυρίως στη σημαντική καινοτομία του Συγκροτήματος, δηλαδή την
ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρονικών πληρωμών και της τεχνολογίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού
σε πραγματικό χρόνο.
Τον Ιούνιο του 2018 η θυγατρική εταιρεία NETinfo PAY Limited έλαβε την άδεια για παροχή
υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος 115.1.3.15/2018 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η ενεργοποίηση της άδειας αυτής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά
σχέδια του Συγκροτήματος.

Γ.5.6. Ανταγωνιστική θέση
Γ.5.6.1. Ανταγωνιστική θέση στον τομέα ηλεκτρονικής τραπεζικής
Στον τομέα των ψηφιακών τραπεζικών λύσεων, η Εταιρεία είναι ένας από τους καθιερωμένους
παρόχους, ο οποίος ανταγωνίζεται έναν περιορισμένο αριθμό άλλων μεγάλων παικτών στον ίδιο
τομέα.
Σημαντικό πλεονέκτημα της Εταιρείας είναι ότι εστιάζει αποκλειστικά σε λύσεις διαδικτυακής και
κινητής τραπεζικής (mobile banking) για πάνω από 15 χρόνια. Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για
άλλους πωλητές/παρόχους, τα προϊόντα των οποίων κατά κανόνα δεν είναι τόσο ευέλικτα,
ανεξάρτητα ή τόσο πολύ ανεπτυγμένα όπως είναι της Εταιρείας.
Μέσω της συνεχούς αναβάθμισης της λύσης DBPlatform, της συντονισμένης προσπάθειας
ανάπτυξης των εργασιών αλλά και των θετικών συστάσεων εκ μέρους των πελατών, η Εταιρεία έχει
καταφέρει να ισχυροποιήσει τη θέση της διεθνώς στον τομέα της τραπεζικής τεχνολογίας. Επίσης,
την τελευταία δεκαετία η Εταιρεία έχει αναγνωριστεί στις εκθέσεις διάφορων οίκων τεχνολογικής
έρευνας και συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, στην έκθεση της Gartner που δημοσιεύθηκε το 2020 με
τίτλο «Gartner Market Guide for Digital Banking Platform»1 η Εταιρεία κατατάσσεται ως ένας από
τους σημαντικότερους προμηθευτές πολύ-καναλικών λύσεων παγκοσμίως.
Γ.5.6.2. Ανταγωνιστική θέση στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου
Ο κλάδος των πληρωμών παραμένει κατακερματισμένος και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτος. Στον
κλάδο αυτό περιλαμβάνονται:
• τράπεζες και πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που επεκτείνουν τα κανάλια παροχής
υπηρεσιών τους μέσω της προσθήκη κινητού τηλεφώνου ως ανεξάρτητου ή
συμπληρωματικού καναλιού.
• φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων που εισέρχονται στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρέχοντας λειτουργίες πληρωμής ή κατάθεσης.
• τρίτοι φορείς, πάροχοι ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και φορείς παροχής διαδικτυακού
πορτοφολιού που εισβάλουν στο χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Παρόλο που διάφοροι οργανισμοί έχουν πρόσφατα εισάγει υπηρεσίες πληρωμής μέσω κινητού, η
πλειοψηφία των υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές, με συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα ή πάροχους δικτύου κινητής τηλεφωνίας
1

Gartner (2020), Gartner Market Guide for Digital Banking Platform. Διαθέσιμο στο www.gartner.com/Market Guide for DBP

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον προαναφερόμενο δικτυακό τόπο δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού
Δελτίου και δεν έχουν ελεγχθεί ούτε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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και επίσης, εξαρτάται από έναν υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό ή έναν λογαριασμό πιστωτικής
κάρτας.
Αυτό παρέχει στη Εταιρεία ένα πλεονέκτημα, καθώς το MobileFS μπορεί να λειτουργήσει σε
οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, αλλά και να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή και
οποιονδήποτε φορέα εκμετάλλευσης κινητού δικτύου.
Επιπλέον, το MobileFS μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα (αυτόνομα) από τραπεζικούς
οργανισμούς ή άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς υποστηρίζει κάθε είδους
πληρωμή - όχι μόνο πληρωμές από τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα, αλλά και από
ανεξάρτητους πιστοποιημένους αντιπροσώπους που μπορούν να εγγράψουν πελάτες και να
χρησιμοποιήσουν το αναγκαίο κεφάλαιο στο ηλεκτρικό πορτοφόλι του κινητού, χωρίς να χρειάζεται
να βασιστεί σε άλλο τραπεζικό σύστημα.

Γ.5.7. Επενδύσεις
Κατά την περίοδο που καλύπτουν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και έως την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα έχει επενδύσεις σε ακίνητα και σε Συνδεδεμένες
Εταιρείες.
Γ.5.7.1. Σημαντικές επενδύσεις
Οι σημαντικές επενδύσεις του Συγκροτήματος κατά την περίοδο που καλύπτουν οι Οικονομικές
Καταστάσεις και έως την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι σε επενδυτικά
ακίνητα, τα οποία αποτελούνται από τρία διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως χώροι γραφείων.
Τα ακίνητα βρίσκονται σε κεντρική τοποθεσία στη Λευκωσία. Κατά το 2018 το Συγκρότημα διέθεσε
ένα διαμέρισμα αξίας €178.000 με κέρδος €2.000.
Επενδύσεις σε ακίνητα
Σε Ευρώ (€)

Υπόλοιπο στην αρχή της
περιόδου / έτους
Πωλήσεις
Υπόλοιπο κατά το τέλος της
περιόδου / έτους

30.6.20 - Ημερομηνία
του Ενημερωτικού
Δελτίου
Μη Ελεγμένα

1.6.20 - 30.6.20

2019

2018

2017

Μη Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

304.000
-

304.000
-

304.000
-

482.000
(178.000)

482.000
-

304.000

304.000

304.000

304.000

482.000

Γ.5.7.2. Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης
Δεν υφίσταται.
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Γ.5.7.3. Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες και κοινοπραξίες
Κατά τη περίοδο που καλύπτουν οι Οικονομικές Καταστάσεις και έως την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, το Συγκρότημα είχε επενδύσεις στις ακόλουθες Συνδεδεμένες Εταιρείες:
Όνομα
Χώρα
Εταιρείας σύστασης

AllPay LLP

Καζακστάν

Κύριες
δραστηριότητες

Οικονομικές υπηρεσίες
για κινητά

Συμμετοχή
Ημερομηνία του
Ενημερωτικού
Δελτίου
-

30.6.20

31.12.19

31.12.18

31.12.17

-

33,3%

33,3%

33,3%

H AllPay LLP ήταν κοινοπραξία ως προς την κατανομή εσόδων με την εταιρεία πληροφορικής
Innoforce LLP στο Καζακστάν. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 το Συγκρότημα διέθεσε ολόκληρη τη
συμμετοχή στην AllPay LLP.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η καθαρή θέση των επενδύσεων του Συγκροτήματος σε
Συνδεδεμένες Εταιρείας. Στα στοιχεία για το έτος 2017 φαίνεται και η διάθεση όλης της επένδυσης
του Συγκροτήματος στη Συνδεδεμένη Εταιρεία PlusPay LLC, η οποία έγινε στις αρχές του 2017.
Η Plus Pay LLC έγινε Συνδεδεμένη Εταιρεία του Συγκροτήματος όταν αποκτήθηκε η Θυγατρική
Εταιρεία NETinfo CIS LLC στα μέσα του 2015, η οποία κατείχε το 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της
PlusPay LLC. Παρόλα αυτά, η PlusPay LLC θεωρείτο Συνδεδεμένη Εταιρεία καθώς το Συγκρότημα δεν
είχε έλεγχο του διοικητικού της συμβουλίου.
Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες
Σε Ευρώ (€)
Υπόλοιπο στην αρχή περιόδου / έτους
Πώληση συμμετοχής σε Συνδεδεμένη Εταιρεία
Ζημιά από πώληση
Συναλλαγματικές διαφορές
Μερίδιο ζημιάς από Συνδεδεμένη Εταιρεία
Υπόλοιπο στο τέλος περιόδου / έτους

30.6.20
Μη Ελεγμένα
97.002
(85.000)
(12.002)
-

31.12.19
Ελεγμένα
92.462
6.080
(1.540)
97.002

31.12.18
Ελεγμένα
156.830
(12.891)
(51.477)
92.462

31.12.17
Ελεγμένα
456.076
(295.890)
11.071
(14.427)
156.830

Γ.5.7.4. Περιβαλλοντικές πτυχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρήση των περιουσιακών
στοιχείων του Εκδότη
Πέραν από σοβαρά καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές (natural disasters) δεν υπάρχουν
περιβαλλοντικές πτυχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρήση των ενσώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία.
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Γ.6.

Οργανωτική δομή και Θυγατρικές Εταιρείες

Γ.6.1. Οργανωτική δομή
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα απαρτίζεται από τον
Εκδότη και τις πέντε Θυγατρικές Εταιρείες του.

Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας και τα στοιχεία των Θυγατρικών Εταιρειών παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Όνομα
Θυγατρικής Εταιρείας
NETinfo Services Limited
NETinfo CIS LLC
NETteller Solutions S.A.
NETinfo Limited
NETinfo Pay Limited

Χώρα σύστασης
Κύπρος
Ρωσία
Κόστα Ρίκα
Ηνωμένο Βασίλειο
Κύπρος

Κύριες Δραστηριότητες

Συμμετοχή
του Εκδότη

Ανάπτυξη λογισμικού
Ανάπτυξη λογισμικού
Ανάπτυξη λογισμικού
Ανάπτυξη λογισμικού
Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος

100%
100%
100%
100%
100%

Γ.6.2. Περιγραφή των σημαντικών Θυγατρικών Εταιρειών
NETinfo Pay Limited
Η NETinfo Pay Limited ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 25 Ιανουαρίου 2013 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, με όνομα ALLPAY Limited
και αριθμό εγγραφής HE318472. Δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω
κινητού τηλεφώνου και έχει λάβει άδεια ‘Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος’ από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου με βάση τον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2012 (Ν. 81(I)/2012), ως
έχει τροποποιηθεί.
Η εφαρμογή NETinfoPay παρέχει στους χρήστες ένα γρήγορο, εύχρηστο, αξιόπιστο, βολικό και
ασφαλή τρόπο διεξαγωγής πληρωμών. Οι πληρωμές για αγορές στα καταστήματα ή μέσω διαδικτύου
διεξάγονται γρήγορα και με ασφάλεια, ενώ διάφορες ενσωματωμένες υπηρεσίες ενισχύουν την
εμπειρία του πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πληρωμή.
Η εφαρμογή NETinfoPay είναι προσαρμοσμένη στις τρέχουσες διεθνείς πρακτικές πληρωμών μέσω
κινητού τηλεφώνου, καθιστώντας την ιδανική τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναδυόμενες
αγορές. Μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμών, το οποίο θα προσφέρει στην
Ευρώπη και στη διεθνή αγορά ένα αξιόπιστο εργαλείο που θα επιτρέπει κάθε είδους συναλλαγή.
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Γ.7.

Επισκόπηση των αποτελεσμάτων του Εκδότη

Γ.7.1. Ανάλυση αποτελεσμάτων και χρηματοοικονομικής κατάστασης
Γ.7.1.1. Περίοδος 1 Ιανουαρίου 2020 με 30 Ιουνίου 2020
Οι αναφορές που γίνονται πιο κάτω στα αποτελέσματα της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30
Ιουνίου 2019 και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, πηγάζουν από τα ανάλογα
συγκριτικά στοιχεία από τις Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για
την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020.
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 το Συγκρότημα παρουσίασε ’Κέρδος πριν από τη φορολογία’ ύψους
€383.894 σε σύγκριση με αντίστοιχο κέρδος ύψους €62.398 το πρώτο εξάμηνο του 2019. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα ’Εισοδήματα’, και συγκεκριμένα στην ‘Ανάπτυξη και υλοποίηση
λογισμικού’, οι οποίες αυξήθηκαν στα €1.778.632 το πρώτο εξάμηνο του 2020 από €991.463 την
αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι το ‘Κόστος πωλήσεων’ αυξήθηκε επειδή αυξήθηκε το
κόστος προσωπικού λόγω της αύξησης του αριθμού των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της περιόδου
και της αύξησης στις εισφορές όπως προϋποθέτει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα ‘Έξοδα Διοίκησης’
παρέμειναν σταθερά και το Συγκρότημα σημείωσε συνολικά έσοδα €378.675 το πρώτο εξάμηνο του
2020, σε σύγκριση με €150.641 το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Στις 30 Ιουνίου 2020 το ‘Σύνολο στοιχείων ενεργητικού’ του Συγκροτήματος παρουσίασε μικρή
αύξηση και ανήλθε στα €8.919.638 από €8.909.081 στο τέλος του έτους 2019, κυρίως λόγω της
αύξησης στις ‘Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις’ του Συγκροτήματος. Το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’
του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2020 παρουσίασε επίσης αύξηση και ανήλθε στα €3.678.891 από
€3.300.216 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, λόγω της μείωσης των ‘Συσσωρευμένων ζημιών’ λόγω του
προαναφερόμενου κέρδους της περιόδου.
Γ.7.1.2. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019
Οι αναφορές που γίνονται πιο κάτω στα αποτελέσματα του έτους 2018 πηγάζουν από τα ανάλογα
συγκριτικά στοιχεία των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Παρόλο που τα ‘Εισοδήματα’ του Συγκροτήματος κατά το 2019 παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με
αυτά του 2018 και ανήλθαν στα €4.164.384 (2018: €3.725.761) το Συγκρότημα παρουσίασε ‘Ζημιά
πριν τη φορολογία’ ύψους €244.054 για το έτος 2019 σε σύγκριση με αντίστοιχη ζημιά ύψους €87.066
το έτος 2018. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ‘Κόστους πωλήσεων’ από €1.193.139 το 2018
σε €1.947.967 το 2019, λόγω του κόστους προσωπικού και συγκεκριμένα, λόγω της αύξησης του
αριθμού των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και την αύξηση στις εισφορές όπως
προϋποθέτει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα ‘Συνολικά έξοδα έτους’ για το έτος 2019 ανήλθαν σε
€211.577 σε σύγκριση με €246.528 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της ‘Συναλλαγματικής
διαφοράς που δημιουργείται από τη μετάφραση και ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των
εταιρειών εξωτερικού’ (2019: €120.314 κέρδος, 2018: €66.610 ζημιά).
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το ‘Σύνολο στοιχείων ενεργητικού’ του Συγκροτήματος ανήλθε σε
€8.909.080, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018, που ήταν €9.203.182. Η
μείωση το 2019 οφείλεται κυρίως στα ΄Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού’ και στα ‘Μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών’ τα οποία μειώθηκαν σε €317.291 (2018: €604.482) και €444.051 (2018:
€834.573), αντίστοιχα. Η μείωση στα ‘Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού’ οφείλεται στην είσπραξη
κατά το 2019 οφειλόμενων από συμφωνίες πελατών με αναβαλλόμενες μηνιαίες πληρωμές που
οδήγησαν στην αναγνώριση εισοδήματος κατά το τέλος του 2018. Επίσης, σημειώνεται ότι κατά το
39

Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021
2019 δεν έγιναν νέα συμβόλαια που να δημιουργήσουν την αναγνώριση εισοδήματος σύμφωνα με
τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ15 (δείτε Μέρος Γ.7.1.3. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018).
Το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’ του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2019 μειώθηκαν σε €3.300.215
από €3.534.145 που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Η μείωση των ‘Ιδίων Κεφαλαίων’ οφείλετε
στη ζημιά του έτους 2019, η οποία μειώνει τα ‘Αποθεματικά’ (αυξάνει τις συσσωρευμένες ζημιές)
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε (€803.243) από (€569.313) στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Γ.7.1.3. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018
Οι αναφορές που γίνονται πιο κάτω στα αποτελέσματα του έτους 2017 πηγάζουν από τα ανάλογα
συγκριτικά στοιχεία των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Παρόλο που τα ‘Εισοδήματα’ του Συγκροτήματος κατά το 2018 παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση
με αυτά του 2017 και ανήλθαν στα €3.725.761 (2017: €3.625.964) το ‘Κέρδος από εργασίες’ του
Συγκροτήματος παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το 2017 από €343.180 σε €218.272. Αυτό
οφείλεται στην αύξηση στα ‘Έξοδα διοίκησης’ σε €1.939.233 (2017: €1.582.674) κυρίως λόγω της
αύξησης στις ‘Παροχές προσωπικού’ και στα ’Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα’. Επίσης, η εισαγωγή
νέου προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9 οδήγησε σε αύξηση στη
’Ζημιά απομείωσης στις εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού’ η οποία ανήλθε
σε €284.676 για το έτος που έληξε το 2018 (2017: €46.821). Επομένως, και σε συνδυασμό με την
αύξηση στην ‘Φορολογία΄ και στο ‘Μερίδιο ζημιάς από συγγενικές εταιρείες’ η ‘Ζημιά έτους’ για το
2018 αυξήθηκε σε €180.100 σε σύγκριση με ζημιά το 2017 ύψους €34.614.
Κατά το έτος 2018, η έκδοση Ομολόγου συνολικής αξίας €600.000 και η έκδοση 1.099.000 Μετοχών
για το συνολικό ποσό των €1.000.090, βελτίωσαν τη ρευστότητα του Συγκροτήματος καθώς τα
‘Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών’ αυξήθηκαν σε €834.573 από €454.670 που ήταν το 2017. Επίσης,
τα μη κυκλοφορούντα και τα κυκλοφορούντα ‘Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία’ ανήλθαν σε
€339.459 (2017: €0) και €265.023 (2017: €60.421) για το έτος 2018, αντίστοιχα. Η αύξηση στα
‘Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία’ οφείλεται στο ότι η Εταιρεία για πρώτη φορά το 2018 ανέλαβε
τρία συμβόλαια με αναβαλλόμενες μηνιαίες πληρωμές για περίοδο άνω του ενός έτους και τα έσοδα
αυτά καταχωρήθηκαν στα βιβλία ως ‘Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία’ χρησιμοποιώντας τις
πρόνοιες του ΔΠΧΑ 15. Το ποσό των €60.421 που εμφανίζεται ως κυκλοφορούντα ‘Συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία’ το 2017 αφορά συμβόλαια που ήταν σε εξέλιξη κατά το τέλος του έτους.
Συνεπώς, και λόγω της αύξησης στα ‘Άυλα στοιχεία ενεργητικού’ (δείτε Μέρος Γ.7.2. Εξέλιξη και
δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης πιο κάτω), το ‘Σύνολο στοιχείων ενεργητικού’ του
Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €9.203.180, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση
με το 2017 που ήταν €8.590.222.
Επίσης, η προαναφερόμενη έκδοση Μετοχών στην τιμή €0,91 έκαστη (€0,69 σεντ υπέρ το άρτιο) ήταν
ο κύριος λόγος που αυξήθηκε το ‘Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων’ του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου
2018 στα €3.534.145 από €2.870.375 του προηγούμενου έτους, καθώς αυξήθηκε το ‘Μετοχικό
κεφάλαιο’ και το ‘Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο’ σε €2.820.547 και €1.282.911,
αντίστοιχα.
Γ.7.1.4. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017
Οι αναφορές που γίνονται πιο κάτω στα αποτελέσματα του έτους 2016 πηγάζουν από τα ανάλογα
συγκριτικά στοιχεία των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017.
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Το ‘Κέρδος από εργασίες’ του Συγκροτήματος για το έτος 2017 παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με
το 2016 από €995.657 σε €343.181. Αυτό οφείλεται στη μείωση των ’Εισοδημάτων’ σε σύγκριση με
το προηγούμενο έτος (2017: €3.625.964, 2016: €4.057.824), κυρίως λόγω της ακύρωσης δυο (2)
συμβάσεων που υπογράφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2017 καθώς και λόγω της αύξησης του
‘Κόστος πωλήσεων’, λόγω των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για τις προαναφερόμενες
συμβάσεις. Τα ‘Έξοδα διοίκησης’ αυξήθηκαν επίσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2017:
€1.582.673, 2016: €1.231.145), κυρίως, λόγω της αύξησης στις ‘Παροχές προσωπικού’ και στα ‘Άλλα
επαγγελματικά δικαιώματα’. Η συνολική μείωση μετριάστηκε από το ‘Κέρδος από επενδυτικές
δραστηριότητες’ ύψους €137.945 κατά το 2017 από τη διάθεση της επένδυσης στο μετοχικό
κεφάλαιο της Συνδεδεμένης Εταιρείας All Pay LLP. Οι προαναφερόμενες αυξομειώσεις, σε
συνδυασμό με την αύξηση στην ‘Φορολογία’, το Συγκρότημα για το έτος 2017 παρουσίασε ‘Ζημιά
έτους’ ύψους €34.613, σε σύγκριση με ‘Κέρδος έτους’ ύψους €579.490 το έτος 2016.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ‘Σύνολο στοιχείων ενεργητικού’ του Συγκροτήματος ανήλθε σε
€8.590.222, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016, που ήταν €8.010.766,
κυρίως λόγω αύξηση στα ‘Άυλα στοιχεία ενεργητικού’ (δείτε Μέρος Γ.7.2. Εξέλιξη και δραστηριότητες
στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης). Το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’ του Συγκροτήματος στις 31
Δεκεμβρίου 2017 μειώθηκε σε €2.870.375 από €2.910.738 στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 λόγω της
προαναφερόμενης ‘Ζημιάς έτους’. Το ‘Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων’ του Συγκροτήματος στις 31
Δεκεμβρίου 2017 αυξήθηκε σε €1.928.946 από €1.382.865 στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω
αύξησης των τραπεζικών παρατραβηγμάτων, των δανείων και των εμπορικών και λοιπών
υποχρεώσεων.

Γ.7.2. Εξέλιξη και δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Το Συγκρότημα επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των προϊόντων
πλατφόρμας λογισμικού του, προσφέροντας συμβατότητα με συστήματα τρέχουσας και επόμενης
γενιάς.
Το Συγκρότημα επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της κύριας μορφής λογισμικού.
Αυτό έχει επιτευχθεί με την επένδυση σε ένα εσωτερικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D
department) που, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, απαρτίζεται από
περισσότερο από είκοσι (20) άτομα που αναπτύσσουν συνεχώς τα προϊόντα του Συγκροτήματος
σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια των ετών 2019, 2018 και 2017 το
Συγκρότημα κεφαλαιοποίησε ποσά ύψους €449.672, €556.389 και €900.254, αντίστοιχα. Οι
προαναφερόμενες προσθήκες αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως Άυλα στοιχεία
ενεργητικού’.
Επίσης, για τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια του Συγκροτήματος αξιοσημείωτη είναι η
σημαντική καινοτομία του Συγκροτήματος κατά τα τελευταία έτη με την ανάπτυξη τεχνολογιών
ηλεκτρονικής πληρωμής και τεχνολογίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε πραγματικό χρόνο και η
ενεργοποίηση της άδειας έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος της NETinfo Pay Limited από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (δείτε Μέρος Γ.5.5. Διπλώματα και ειδικές άδειες).
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Γ.8.

Κεφάλαια

Γ.8.1. Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Συγκροτήματος
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για τα Ίδια Κεφάλαια του Συγκροτήματος
στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 2018, 2019 και στις 30 Ιουνίου 2020.
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Σε Ευρώ (€)

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικό προσόδου
Άλλα Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

30.6.2020
Μη Ελεγμένα

31.12.2019
Ελεγμένα

31.12.2018
Ελεγμένα

31.12.2017
Ελεγμένα

2.820.547
1.282.911
(875.121)
450.554
3.678.891

2.820.547
1.282.911
(1.253.920)
450.677
3.300.215

2.820.547
1.282.911
(896.577)
327.264
3.534.145

2.578.767
524.601
(626.685)
393.692
2.870.375

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη των ‘Ιδίων κεφαλαίων’ του Συγκροτήματος από τις ενοποιημένες
καταστάσεις αλλαγών καθαρής θέσης του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου
2017, 2018 και 2019 και για την ενδιάμεση περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
Mη ελεγμένη ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών καθαρής θέσης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2020
Μετοχικό
κεφάλαιο
Σε Ευρώ (€)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020

Μη
Ελεγμένα
2.820.547
2.820.547

Αποθεματικό
έκδοσης
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
- γη και κτίρια

Αποθεματικό
μετατροπής
ξένων
νομισμάτων

Συσσωρευμένες
ζημιές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Μη Ελεγμένα

Μη Ελεγμένα

Μη Ελεγμένα

Μη Ελεγμένα

Μη Ελεγμένα

1.282.911
1.282.911

822.796
822.796

(372.119)
(124)
(124)
(372.243)

(1.253.920)
378.799
378.799
(875.121)

3.300.215
378.799
(124)
378.675
3.678.890

Ελεγμένη Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών καθαρής θέσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

2.820.547

Αποθεματικό
έκδοσης
μετοχών υπέρ
το άρτιο
1.282.911

-

2.820.547

Μετοχικό
κεφάλαιο
Σε Ευρώ (€)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε
λογιζόμενη διανομή μερίσματος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

819.697

Αποθεματικό
μετατροπής
ξένων
νομισμάτων
(492.433)

-

3.099
3.099

1.282.911

822.796

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
- γη και κτίρια

Αποθεματικό
προσόδου

Σύνολο

(896.577)

3.534.145

120.314
120.314

(334.990)
(334.990)

(334.990)
123.413
(211.577)

(372.119)

(22.353)
(1.253.920)

(22.353)
3.300.215
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Ελεγμένη Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών καθαρής θέσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Μετοχικό
κεφάλαιο
Σε Ευρώ (€)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 όπως
δηλώθηκε προηγουμένως
Αναπροσαρμογή για αρχική εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9, μετά τη φορολογία
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Έκδοση Μετοχών
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Αποθεματικό
έκδοσης
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
- γη και κτίρια

Αποθεματικό
μετατροπής
ξένων
νομισμάτων

Αποθεματικό
προσόδου

Σύνολο

2.578.767

524.601

819.515

(425.823)

(626.685)

2.870.375

2.578.767

524.601

819.515

(425.823)

(89.792)
(716.477)

(89.792)
2.780.583

-

-

182
182

(66.610)
(66.610)

(180.100)
(180.100)

(180.100)
(66.428)
(246.528)

241.780
241.780
2.820.547

758.310
758.310
1.282.911

819.697

(492.433)

(896.577)

1.000.090
1.000.090
3.534.145

Ελεγμένη Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών καθαρής θέσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2.578.767

Αποθεματικό
έκδοσης
μετοχών υπέρ
το άρτιο
524.601

-

2.578.767

Μετοχικό
κεφάλαιο
Σε Ευρώ (€)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε
λογιζόμενη διανομή μερίσματος
Απώλεια ελέγχου θυγατρικής εταιρείας
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

813.499

Αποθεματικό
μετατροπής
ξένων
νομισμάτων
(436.894)

-

6.016
6.016

524.601

819.515

Αποθεματικό
εύλογης αξίας γης και κτιρίων

Αποθεματικό
προσόδου

Σύνολο

(569.235)

2.910.738

11.071
11.071

(34.613)
(34.613)

(34.613)
17.087
(17.526)

(425.823)

(25.289)
2.452
(22.837)
(626.685)

(25.289)
2.452
(22.837)
2.870.375
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Γ.8.2. Πληροφορίες για την ταμειακή ροή του Συγκροτήματος
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές του Συγκροτήματος
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 2018 και 2019 σύμφωνα με τις Ετήσιες Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις και για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 και την
αντίστοιχη περίοδο του 2019 σύμφωνα με τις Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις.
Ταμειακές Ροές του Συγκροτήματος

Σε Ευρώ (€)

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις
αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Φορολογία και μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από / (για)
εργασίες
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές
δραστηριότητες
Καθαρά μετρητά (για) / που προήλθαν από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών
και αντίστοιχων μετρητών
Καθαρή (μείωση) / αύξηση σε μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του
έτους / περιόδου
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος
του έτους / περιόδου

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

1.1.20 30.6.20

1.1.19 30.6.19

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Μη Ελεγμένα

Μη Ελεγμένα

363.554

658.869

654.857

667.528

492.770

422.514

(749.030)

470.501

(158.945)

(253.108)

786.068

(90.161)

1.125.358

508.583

239.662

(538.028)

(453.087)

(1.087.028)

(215.981)

(277.868)

(701.059)

711.410

26.928

(450.334)

(316.074)

(2.600)

19.351

-

-

(2600)

(455.619)

187.513

65.258

(157.732)

(356.920)

(60.585)

(248.098)

(575.822)

(516.204)

(159.284)

(516.204)

(60.585)

(510.564)

(673.936)

(516.204)

Τα ‘Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης’ παρουσιάζουν
μείωση από €658.869 για το έτος 2018 σε €363.554 για το έτος 2019, κάτι που οφείλεται ως επί των
πλείστων στην αύξηση της ‘Ζημιά έτους’ για το 2019 σε €334.990 σε σύγκριση με €180.100 το 2018,
στη μείωση των ‘Τόκων Πληρωτέων’ κατά το 2019 σε €194.359 σε σχέση με €219.874 κατά το 2018
και στο ‘Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος’ κατά το 2019 ύψους €37.553 σε σχέση με
ζημιά ύψους €63.103 κατά το 2018.
Τα Καθαρά μετρητά (για) / που προήλθαν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος
παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση κατά το έτος 2018 λόγω της είσπραξης από την έκδοση Μετοχών αξίας
€1.000.090 και την έκδοση Ομολόγου αξίας €600.000.
Η διαφορά στα ‘Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 2017’ και τα ‘Μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 2018΄ οφείλεται στην επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ
9 στα χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος, η οποία εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου
2018. Ως αποτέλεσμα της μεθόδου μετάβασης που επιλέχθηκε για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, τα
αποτελέσματα του έτους 2017 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί για να αντικατοπτρίζουν τις νέες
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.
Περεταίρω πληροφόρηση για τις ταμειακές ροές του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στο Μέρος
Γ.18. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Συγκροτήματος.
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Γ.8.3. Πληροφορίες για τη χρηματοδοτική δομή και τις δανειακές ανάγκες του
Συγκροτήματος
Για σκοπούς παρουσίασης της χρηματοδοτικής δομής του Συγκροτήματος υπολογίστηκαν και
παρουσιάζονται οι πιο κάτω ΕΔΜΑ:
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (Debt to Equity Ratio)
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (Net Financial Debt)

30.6.2020
Μη Ελεγμένα
1,42
3.399.476

2019
Ελεγμένα
1,70
3.897.090

2018
Ελεγμένα
1,60
3.843.533

2017
Ελεγμένα
1,99
4.211.031

Όπως παρουσιάζεται στον πιο πάνω πίνακα, το Συγκρότημα φαίνεται να χρηματοδοτεί τις εργασίες
του κυρίως μέσω χρέους (Debt Financing). Από το 2017 μέχρι το 2019, το Καθαρό Χρηματοοικονομικό
Χρέος έχει μειωθεί από €4.211.031 σε €3.897.090. Το Συγκρότημα δεν έχει περαιτέρω δανειακές
ανάγκες.
Το Συγκρότημα κατάφερε να μειώσει τον Δείχτη Κεφαλαιακής Μόχλευσης του το έτος 2018 σε 1,60
από 1,99 που ήταν κατά το τέλος του 2017 μέσω της έκδοσης 1.099.000 Μετοχών.
Το έτος 2019 ο Δείχτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 1,06% στο 1,7
καθώς το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’ του Συγκροτήματος μειώθηκε λόγω της ζημιάς του έτους 2019
που μείωσε τα ‘Αποθεματικά’ (αύξησε τις συσσωρευμένες ζημιές) σε (€803.243) στις 31 Δεκεμβρίου
2019 από (€569.313) στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Ο Δείχτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης μειώθηκε κατά το τέλος της εξάμηνης περιόδου που έληξε στις
30 Ιουνίου 2020, αυτή την φορά κατά 16% στο 1,42. Κατά την περίοδο αυτή μειώθηκαν οι ‘Συνολικές
Υποχρεώσεις’ από €5.608.865 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €5.240.747 στις 30 Ιουνίου 2020 και
παράλληλα αυξήθηκε το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’ από €3.300.216 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε
€3.678.891 στις 30 Ιουνίου 2020, λόγω του ‘Κέρδους περιόδου’ ύψους €378.799 κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2020.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που ο Ομολογιούχος αποφασίσει να ασκήσει το
δικαίωμα μετατροπής του Ομολόγου σε Μετοχές, που του δίδεται από τους όρους του Ομολόγου, ο
Δείχτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης πιθανώς να μειωθεί περεταίρω το 2022.
Για παραπάνω πληροφόρηση σχετικά με την επεξήγηση της χρήσης και ο τρόπος υπολογισμού των
προαναφερόμενων ΕΔΜΑ δείτε Μέρος Γ.18.4. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ).

Γ.8.4. Πληροφορίες για οποιονδήποτε περιορισμό στη χρήση των κεφαλαίων
Δεν υφίσταται.

Γ.8.5. Πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων
Δεν υφίσταται.
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Γ.9.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος από και προς την Κύπρο, όπως είναι το
NETinfoPAY, απαιτείται όπως εξασφαλιστεί προηγουμένως άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου ή από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), νοουμένου
ότι θα ασκηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με βάση τη διαδικασία
που προβλέπεται στον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2012, όπως τροποποιήθηκε. Το
Συγκρότημα έλαβε την άδεια έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
τον Ιούνιο του 2018 και πλέον έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και
ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Δεν έχει προκύψει στο πρόσφατο παρελθόν και δεν είναι γνωστή οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή
στο ρυθμιστικό περιβάλλον που επηρέασε ή επηρεάζει τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Αξίζει
όμως να σημειωθεί πως οποιαδήποτε αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
Κυπριακής Δημοκρατίας, που αφορά την παροχή υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος,
πιθανώς να επηρεάσει την παροχή της υπηρεσίας MobileFS από το Συγκρότημα, και κατά συνέπεια
τα χρηματοοικονομικά του αποτελέσματα.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι το πελατολόγιο του Συγκροτήματος αποτελείται από Κυπριακές και
ξένες τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν σε ένα αρκετά αυστηρό ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο
χαρακτηρίζεται από την συνεχή εξέλιξη των νομοθεσιών και αύξηση των υποχρεώσεων των
συμμετεχόντων. Η συνεχής υποχρέωση των τραπεζών να συμμορφώνονται με τις νομοθεσίες των
εποπτικών αρχών, έχει ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να πρέπει να εφαρμόζει επαρκείς και
κατάλληλες λειτουργίες και μεθόδους έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει τα ανάλογα προϊόντα που
να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους.
Έτσι η οποιαδήποτε αλλαγή του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των τραπεζών μπορεί να επωφελήσει
το Συγκρότημα καθώς επισημαίνεται και δημιουργείται η ανάγκη για την προσφορά των υπηρεσιών
του, αλλά μπορεί και να επηρεάσει δυσμενώς τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα του
Συγκροτήματος εάν η λύση που προσφέρει ή δημιούργησε το Συγκρότημα δεν είναι η κατάλληλη.

Γ.10.

Πληροφορίες για τις τάσεις

Γ.10.1. Μεταβολές στα αποτελέσματα του Εκδότη
Από την λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία έχουν δημοσιευθεί Οικονομικές Καταστάσεις και
μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19)
συνεχίζει να εξελίσσεται, με εκτεταμένες συνέπειες, η έκταση των οποίων εμφανίζεται ακόμα. Η
παγκόσμια οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τον
περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-19). Αυτή η κατάσταση αβεβαιότητας είναι πιθανό να
παραμείνει για αρκετό καιρό.
Με βάση το μοντέλο λειτουργίας του Συγκροτήματος και τα πρόσφατα μέτρα που υιοθετήθηκαν, οι
επιπτώσεις του Κορωνοϊού (COVID-19) στις λειτουργίες του μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικές.
Επίσης, όπως φάνηκε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται το
Συγκρότημα είναι ένας από τους λίγους τομείς παγκοσμίως που επηρεάστηκαν θετικά από την
πανδημία, καθώς πολλές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν σε αρκετές
επενδύσεις με στόχο την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των συστημάτων τους και την αύξηση των
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ψηφιακών τους υπηρεσιών και προϊόντων. Παρόλα αυτά το έτος 2021 παραμένει αβέβαιο όπως και
η διάρκεια της κατάστασης που δημιουργείται από την παρατεταμένη πανδημία του Κορωνοϊού
(COVID-19).
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων και
σχετικών παραγόντων, τις δημοσιονομικές προοπτικές για τους ερχόμενους 12 μήνες καθώς και τις
επιπτώσεις στις παγκόσμιες και εγχώριες οικονομικές συνθήκες λόγω του Κορωνοϊού (COVID-19),
έχει καταλήξει ότι το Συγκρότημα έχει ένα δυνατό φάσμα προϊόντων και μία σημαντική καινοτόμα
νέα τεχνολογία που μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά αποτελέσματα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά
και μακροπρόθεσμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της
βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και ότι το Συγκρότημα έχει την οικονομική δυνατότητα να
υλοποιήσει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του και να ξεπεράσει τυχόν
αρνητικές επιπτώσεις από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας.
Ως εκ’ τούτου, δεν υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή όσον αφορά την παραγωγή, τις
πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές πώλησης, στις οικονομικές επιδόσεις και / ή στις
προοπτικές του Συγκροτήματος, από τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, δηλαδή από τις 30 Ιουνίου 2020 έως την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Γ.10.2. Τάσεις και αβεβαιότητες
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες για οποιαδήποτε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, δέσμευση
ή οποιοδήποτε γνωστό αίτημα ή άλλο γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει
σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση και που δεν έχουν αναφερθεί στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

Γ.11.

Προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών

Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών για την τρέχουσα ή για τις επόμενες χρήσεις.

Γ.12.

Διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα

Γ.12.1. Πληροφορίες για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρείας
Η Εταιρεία διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό και
διαχειριστικό όργανο της Εταιρείας. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδιασμού και των πράξεων που απαιτούνται για τη
διοίκηση και λειτουργεία του Συγκροτήματος είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου.
Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί και λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, βάσει του περί Ελεγκτών Νόμου του
2017, η οποία απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα
διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα πέραν των πιο πάνω.

47

Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021
Γ.12.1.1. Οργανόγραμμα Εταιρείας και λειτουργική δομή

Γ.12.1.2. Σύνθεση και πληροφορίες για το Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Καταστατικού Εγγράφου, ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων θα
είναι τουλάχιστον πέντε (5) και όχι μεγαλύτερος από δέκα (10).
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
είναι ως ακολούθως:
Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντος Καστελιάνος
Ανδρέας Πετρίδης

Θέση
Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής (CEO)
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης (CBDO)
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)

Ζωή Ζαφειροπούλου

Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής
(Deputy CEO)
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)

Παύλος Ιωσηφίδης

Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μιχάλης Καμμάς

Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ιωάννης Νινιός

Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Επαμεινώνδας (Νώντας) Μεταξάς

Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να ενημερωθεί, εξετάσει και
λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα που είναι στη δικαιοδοσία του σύμφωνα με το Ιδρυτικό και
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Καταστατικό Έγγραφο, τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου νόμους και κανονισμούς, τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς καθώς και οποιαδήποτε άλλη
σχετική νομοθεσία, και διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα τουλάχιστον στα ακόλουθα θέματα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Στόχους και στρατηγική της Εταιρείας και το Συγκρότημα
Ετήσιους Προϋπολογισμούς
Οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Συγκροτήματος
Σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ασυνήθεις συναλλαγές
Συγχωνεύσεις, εξαγορές και διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού
Υιοθέτηση και/ ή αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται
Ουσιαστικές συναλλαγές του Συγκροτήματος με συνδεδεμένα πρόσωπα

Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του καθορίζονται από τα
άρθρα 84 – 91 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, το οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω
τμήμα. Για το ακόλουθο απόσπασμα του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, ο όρος «Νόμος»
σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113:
«84. Οι Σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για δανεισμό ή εξεύρεση
χρημάτων χωρίς προορισμό ή να εγγυούνται και να υποθηκεύουν, ενεχυριάζουν, εκχωρούν ή
με άλλο τρόπο επιβαρύνουν την επιχείρηση, περιουσία, ενεργητικό, δικαιώματα, νομικά
δικαιώματα, (choses in action) και χρέη (Book debts) ποσά που έχει να εισπράττει, εισοδήματα
και το μη κληθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τούτου και να εκδίδουν και
δημιουργούν ομόλογα, ομολογιακά μερίδια, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκχωρήσεις,
επιβαρύνσεις ή άλλες ασφάλειες ως εξασφαλίσεις για οποιαδήποτε δάνεια, ευθύνες ή
υποχρεώσεις της Εταιρείας ή οιωνδήποτε τρίτων προσώπων.
85.

Την επιχείρηση της Εταιρείας θα τη διαχειρίζονται οι Σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορούν να
πληρώνουν όλα τα έξοδα που έγιναν για την προαγωγή και ίδρυση της Εταιρείας και θα
μπορούν ν’ ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτείται από το Νόμο ή από το
Καταστατικό όπως ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η άσκηση όμως από τους
Συμβούλους των πιο πάνω εξουσιών θα υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού, στις
πρόνοιες του Νόμου, και στις πρόνοιες τυχόν κανονισμών – που δεν συγκρούονται με το
Καταστατικό ή με τις πρόνοιες του Νόμου – που θα έχουν θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική
συνέλευση, κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση,
με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η
οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.

86.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο
ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτό άμεσα ή έμμεσα για να ενεργεί ως
πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η
πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών,
καθώς και εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε
καμιά όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες,
τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί),
καθώς επίσης και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτή παρέχεται. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στο πληρεξούσιο έγγραφο, κατά την κρίση του,
όρους που σκοπό έχουν την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται
με τους πληρεξούσιους αντιπροσώπου. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του που διορίζεται με τον τρόπο αυτό, για να
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μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις εξουσίες που έχει, περιλαμβανομένων και των διακριτικών
εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.
87.

Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το Άρθρο 36 του Νόμου, ως
προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα περιέλθουν
στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

88.

Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117 (και
των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion
register) εκτός της έδρας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων
των παραπάνω άρθρων), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισμούς, κατά την κρίση του, που
διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου μητρώου.

89.

(1) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε
προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του
σε συνεδρίαση των Συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
(2) Σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν σε συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση, συμφωνία ή
διευθέτηση που προτείνεται να γίνει με τρίτους, δύνανται να παρίστανται κατά τη συνεδρία
που συζητείται το θέμα αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν.
(3) Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να κατέχουν αξίωμα, ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία
(εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του Συμβούλου, για την περίοδο
και υπό τους όρους (σχετικά με αμοιβή ή με άλλα ζητήματα) που οι Σύμβουλοι δυνατό να
καθορίζουν, και κανένας Σύμβουλος ή υποψήφιος Σύμβουλος θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω
του αξιώματος του αυτού, από του να συμβάλλεται με την εταιρεία είτε προς το χρόνο της
θητείας του στο αξίωμα ή στην άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με
άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτησης
που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο/την οποία ο Σύμβουλος
αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που
θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση
να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, από το
γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της
εμπιστευτικής ιδιότητας του αξιώματος τούτου.
(4) Οι Σύμβουλοι μπορούν είτε προσωπικά είτε μέσω οίκου τους να ενεργούν υπό
επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία οπότε ο Σύμβουλος που έτσι ενεργεί ή ο οίκος του θα
δικαιούταν σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ως να μην επρόκειτο για
Σύμβουλο, νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα
Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.

90.

Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών,
γραμματίων, σε διαταγή (promissory notes) συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή,
ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης για καταβολή χρημάτων στην
Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά
με απόφαση του.

91.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώριση στα βιβλία που τηρούνται για το
σκοπό αυτό:(α) οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
(β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του,
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(γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις
συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών
του.»
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την ανάλυση και εκτέλεση του
στρατηγικού σχεδιασμού του Συγκροτήματος, ο οποίος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης, είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την
εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργεία του Συγκροτήματος.
Γ.12.1.3. Σύνθεση και πληροφορίες για την Επιτροπή Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.
Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική,
επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής
διακυβέρνησης.
Η Εταιρεία έχει Επιτροπή Ελέγχου η οποία είναι τετραμελής ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
Όνομα
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μιχάλης Καμμάς
Επαμεινώνδας (Νώντας) Μεταξάς
Ανδρέας Πετρίδης

Θέση
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής (Deputy CEO)

Πρόθεση της Εταιρείας είναι με την Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά η σύνθεση της να συνάδει με
τις πρόνοιες του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Σημειώνετε ότι κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου συνάδει με την πρόνοια Γ.3. του ΚΕΔ.
Η Επιτροπή Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 78(5) του περί Ελεγκτών
Νόμου του 2017, ήτοι:
• ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και
επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία·
• παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της·
• παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου διασφάλισης
της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση·
• παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και
συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής·
• ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών·
• είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία επιλογής νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων και
προτείνει τους νόμιμους ελεγκτές ή τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που διορίζονται.
Προς την ενάσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου, μεταξύ άλλων ενημερώνεται
αναφορικά με το πρόγραμμα ελέγχου από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, παρακολουθεί
τη διαδικασία ελέγχου, και σε ειδικές συνεδρίες της πριν την παρουσίαση της ετήσιας και
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εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης στο πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο μελετά το περιεχόμενο των
προσχεδίων, λαμβάνοντας υπόψιν τις θέσεις των ελεγκτών σε σχέση με τα ετήσια, ελεγμένα
αποτελέσματα. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του
υποχρεωτικού ελέγχου.
Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου έχει αναθέσει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας στον
Εσωτερικό Ελεγκτή.
Γ.12.1.4. Εσωτερικός Ελεγκτής
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας έχει ανατεθεί σε ικανό και προσοντούχο
πρόσωπο, την κα. Χρυστάλλα Καζαρά η οποία κατέχει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή. Η
ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας από επιχειρησιακές και λειτουργικές μονάδες
είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματικότητά του και ως εκ τούτου είναι ανεξάρτητη
από άλλες λειτουργικές μονάδες και δίνει αναφορά απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου. Ο εσωτερικός
έλεγχος της Εταιρείας διατηρεί ένα δυναμικό ετήσιο σχέδιο ελέγχου που βασίζεται στην
επικινδυνότητα των εργασιών της Εταιρείας και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλα τα τμήματα
και όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον
μια φορά εντός κατάλληλης χρονικής περιόδου. Το ετήσιο σχέδιο ελέγχου χρησιμεύει ως μέσο
αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και
υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου.
Γ.12.1.5. Λειτουργός Συμμόρφωσης
Η Εταιρεία έχει διορίσει πρόσωπο που γνωρίζει καλά την χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις
ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του ΧΑΚ και της ΕΚΚ, ως Λειτουργό Συμμόρφωσης για
χρηματιστηριακά θέματα, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς του ΧΑΚ, και για θέματα
πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ο Λειτουργός Συμμόρφωσης της
Εταιρείας είναι η κα. Ιωάννα Μιχαηλίδου, η Γραμματέας Διοίκησης της Εταιρείας.

52

Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021
Γ.12.1.6. Βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Βάσσος Αριστοδήμου
Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)
Ο κ. Βάσσος Αριστοδήμου ίδρυσε τη NETinfo το 2000. Προηγουμένως, είχε εργαστεί για 24 χρόνια
στον δημόσιο τομέα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων 11 χρόνων ως Προϊστάμενος του Τμήματος
Πληροφορικής της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Ο κ. Αριστοδήμου κατέχει πτυχίο στα Πληροφοριακά
Συστήματα Διοίκησης (MIS - Management Information Systems) από το Πανεπιστήμιο της
Ιντιανάπολις.

Ανδρέας Πετρίδης
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής (Deputy CEO)
Ο κ. Ανδρέας Πετρίδης διαθέτει 35 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίες διευθυντικές θέσεις στον τομέα
διαχείρισης και χρηματοδότησης έργων σε διεθνές περιβάλλον. Ο κ. Πετρίδης αποτελεί μέλος του
Ομίλου NETinfo από τις αρχές του 2019 και σήμερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Εκτελεστικού
Διευθυντή (Deputy CEO), του Διευθυντή Ελέγχου Διαδικασιών (Chief Process Officer) και είναι και
μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Πρόσθετα, αποτελεί μέλος του Chartered Association of Certified
Accountants και είναι κάτοχος πτυχίου στα Χρηματοοικονομικά.

Ζωή Ζαφειροπούλου
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
Η κα. Ζωή Ζαφειροπούλου εντάχθηκε στη NETinfo το 2005 όπου και έχει αποκτήσει δεκαπεντάχρονη
εμπειρία στη λογιστική και στα οικονομικά. Έχει πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο της Σόφιας.

Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (CBDO)
Ο κ. Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος εντάχθηκε στη NETinfo το 2004. Έχει ασχοληθεί με τον τομέα της
πληροφορικής και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για περισσότερο από δεκαπέντε (15) χρόνια
καθώς επίσης με τη διαχείριση διεθνών εταιρικών λογαριασμών. Ο κ. Χατζηκυριάκος είναι κάτοχος
πτυχίου Μηχανολογίας (Υπολογιστών και Επικοινωνίας) καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στα
Τηλεπικοινωνιακά και Πληροφοριακά Συστήματα (Telecommunication and Information Systems) από
το Πανεπιστήμιο του Essex.

Ορλάντος Καστελιάνος
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)
Ο κ. Ορλάντος Καστελιάνος εντάχθηκε στη NETinfo το 2005. Διαθέτει είκοσι (20) χρόνια εμπειρίας
στον τομέα της πληροφορικής, αποκτώντας μεγάλη τεχνογνωσία στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και
στην εφαρμογή υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) καθώς και άλλων
επιχειρηματικών εφαρμογών. Ο κ. Καστελιάνος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Μηχανική
Συστημάτων (Systems Engineering) από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Οδησσού (Odessa Polytechnic
Institute) στην Ουκρανία.
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Ιωάννης Νινιός
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ο κ. Ιωάννης Νινιός είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και
πιστοποιημένος εκτιμητής στο χώρο των Εμπορικών Ακινήτων (RICS Commercial Property με 30+
χρόνια εμπειρίας σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες πετρελαιοειδών και εστίασης
(Mobil Oil Hellas, BP Hellas SA, Starbucks, Elinoil και Global Money Managers Ltd). Έχει εκτεταμένη
και πολυποίκιλη εμπειρία σε όλες τις λειτουργίες των εταιριών αυτών περιλαμβανομένων των
στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής, ανάπτυξης και
διαχείρισης εμπορικών ακινήτων, πωλήσεων, ανάπτυξης δικτύων ιδιολειτουργούμενων δικτύων και
μέσω συστημάτων δικαιόχρησης,, χρηματοοικονομικών και εμπορικής διαχείρισης με εξίσου μεγάλη
έμφαση στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα.
Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια και εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά
έχει επίσης διδάξει σε επαγγελματικά σεμινάρια του Deree College και της Forum Education.
Σήμερα είναι Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εμπορικών
Ακινήτων στην Global Money Managers Ltd, υπεύθυνος του τομέα επενδύσεων κεφαλαίων σε
εναλλακτικές επενδύσεις (OEE), σε διάφορους κλάδους όπως εστίασης, σύγχρονων τεχνολογιών
συστημάτων πληρωμής(fintech), τουρισμού, ενέργειας κλπ στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Παύλος Ιωσηφίδης
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ο κ. Παύλος Ιωσηφίδης είναι ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων, εκ των οποίων και ένας
σημαντικός αριθμός μικρότερων επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και
Χρηματοοικονομικών, καθώς και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το
Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο (Metropolitan University) του Λονδίνου.

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου σπούδασε Οικονομικά στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Λονδίνου, από όπου αποφοίτησε με άριστα το 1987 (First Class Honors BSc).
Στη συνέχεια, εργάστηκε στην KPMG του Λονδίνου, όπου ειδικεύτηκε στον τραπεζικό τομέα, και έγινε
μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Επέστρεψε στην Κύπρο το 1992 και
εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου με εξειδίκευση στη διαχείριση εταιρειών με
οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα. Αργότερα, έγινε επικεφαλής της Διεθνούς
Επιχειρηματικής Μονάδας για την Τράπεζα Κύπρου. Έκτοτε, δημιούργησε τη Μονάδα Ιδιωτικής
Τραπεζικής και τη Μονάδα Θεσμικών Πελατών για μια εταιρεία επενδύσεων, ενώ ανέλαβε και τις
δραστηριότητες μιας εμπορικής τράπεζας της ΕΕ στην Κύπρο.
Σήμερα διευθύνει τη δική του επιχείρηση παροχής συμβουλών και διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία
εξυπηρετεί πελάτες σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο βιομηχανιών, είναι μέλος σε διοικητικά
συμβούλια χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών.
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Δρ. Μιχάλης Καμμάς
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ο Δρ. Μιχάλης Καμμάς είναι Γενικός Διευθυντής στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου. Διαθέτει
μακροχρόνια εμπειρία ως ακαδημαϊκός, έχοντας διδάξει σε κολλέγια και πανεπιστήμια, ενώ
παράλληλα κατείχε σημαντικές θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια επιχειρήσεων και άλλων
οργανισμών.

Επαμεινώνδας (Νώντας) Μεταξάς
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ο κ. Νώντας Μεταξάς ήταν ο υπεύθυνος του ανεπίσημου χρηματιστηριακού θεσμού του ΚΕΒΕ από
το 1979 μέχρι το 1985 και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις αποφάσεις της ανάπτυξης τόσο του
ανεπίσημου χρηματιστηριακού θεσμού όσο και του επίσημου Χρηματιστηρίου. Πριν από το διορισμό
του ως Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου, ο κ. Μεταξάς ήταν μέλος του Συμβουλίου του
Χρηματιστηρίου (1993-1995). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ από το 1996 μέχρι το 2017.
Ο κ. Μεταξάς δίδαξε χρηματοοικονομικά θέματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως επιστημονικός
συνεργάτης. Έχει επίσης υπηρετήσει ως Μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια,
συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου του Βραβείων Εξαγωγών και του Συμβουλευτικού
Σώματος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου – Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου και Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια
ιδιωτικών και Δημόσιων Εταιρειών.
Ο κ. Μεταξάς έχει επίσης εκδώσει αριθμό άρθρων για θέματα που αφορούν τις Κεφαλαιαγορές, για
προώθηση / μάρκετινγκ και ειδικότερα για προώθηση εξαγορών.
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Γ.12.1.7. Συμμετοχές σε διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα άλλων εταιρειών
Συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε
διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα άλλων εταιρειών
Όνομα

Όνομα Εταιρείας

Βάσσος Αριστοδήμου
Πρόεδρος και
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης (CBDO)
Ορλάντος Καστελιάνος
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)
Ανδρέας Πετρίδης
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής
(Deputy CEO)
Ζωή Ζαφειροπούλου
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
Παύλος Ιωσηφίδης
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

-

Ημερομηνία
Παραίτησης
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.M.P. Business Angels Ltd
Fidescorp Ventures
Key Way Investments Ltd
Belight Capital Group Ltd
-

2019
-

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
OEE
ΚΕΠΕΥ
ΚΕΠΕΥ
-

GMM (GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
ELINOIL SA
Prodigit Investments Ltd
Lithobates Invest Ltd
Alfa Capital Markets Ltd
SCSS Fund Management Ltd
Savvas C. Charalambous Advisers Ltd
Alfa Capital (Holdings) Ltd
Zimast Research and Consulting Limited
Pistarei Company Ltd

2017
2020
2020
2019

Fersone Holdings Ltd

2019

Reliantco Investments Ltd
Trasta Komercbanka Cyprus Branch
Otkritie Capital Cyprus

2017
2016
-

Χρηματοοικονομικά
Πετρέλαια και Ενέργεια
ΚΕΠΕΥ
Επενδύσεις
ΚΕΠΕΥ
ΔΟΕΕ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
ΚΕΠΕΥ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εταιρεία ειδικού σκοπού
(Special Purpose Vehicle)
Μητρική εταιρεία
(Holding company)
ΚΕΠΕΥ
Τράπεζα
Χρηματοοικονομικά και
Επενδύσεις
Χρηματοοικονομικά και
Επενδύσεις
Επενδύσεις
Επενδύσεις
Επενδύσεις
Τεχνολογία / Ανάπτυξη
Εφαρμογών
Χρηματιστήριο

Μιχάλης Καμμάς
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ιωάννης Νινιός
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Επαμεινώνδας (Νώντας) Μεταξάς
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Otkritie Ltd

-

VIL Venus Island AIF Ltd
GMM AIF Ltd
Renewable Asset Fund (REAF)
RichReach Corporation Public Ltd

-

Cyprus Stock Exchange

2017

Φύση Εργασίας Εταιρείας
-
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Γ.12.1.8. Συμμετοχές Διοικητικού Συμβουλίου στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετοχές του Διοικητικού Συμβουλίου στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Όνομα

Θέση

Μετοχές και Ποσοστό
Άμεσες
Μετοχές

Βάσσος Αριστοδήμου

1

Πολύκαρπος
Χατζηκυριάκος
Ορλάντος Καστελιάνος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου2
Ζωή Ζαφειροπούλου
Επαμεινώνδας
(Νώντας) Μεταξάς
Παύλος Ιωσηφίδης
Σύνολο

Έμμεσες
Μετοχές

Συνολικές
Μετοχές

Ποσοστό

Πρόεδρος και
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης (CBDO)
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

3.893.543

7.400

3.900.943

30,43%

1.697.558

-

1.697.558

13,24%

297.223
-

55.688

55.688

2,32%
0,43%

Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

50.925
10.000

-

50.925
10.000

0,40%
0,08%

5.596
5.954.845

63.088

5.596
5.720.710

0,04%
46,94%

Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

1Η

έμμεση συμμετοχή του κου Βάσσου Αριστοδήμου αποτελείται από την συμμετοχή του γιού του Χαράλαμπου
Αριστοδήμου.
2Η έμμεση συμμετοχή του κου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου αποτελείται από την συμμετοχή της ελεγχόμενης από αυτόν
εταιρεία Savvas C. Charalambous Advisers Limited.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη δεν κατέχουν
διαφορετικά δικαιώματα ψήφου από τους υπόλοιπους μετόχους. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε
δικαιώματα αγοράς μετοχών.
Εκτός από όσα έχουν σημειωθεί πιο πάνω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της
Εταιρείας, δεν έχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες ή διευθετήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την
μετοχική δομή της Εταιρείας ή να επιφέρουν αλλαγή στην ιδιοκτησία ή στον έλεγχο του Εκδότη στο
μέλλον.
Γ.12.1.9. Δηλώσεις διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν τα εξής:
I.
Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση
δόλιας πράξης κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη.
II.
Δεν συμμετείχαν σε οποιεσδήποτε διαδικασίες πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
III.
Δεν διατηρούνται οποιοιδήποτε οικογενειακοί δεσμοί μέχρι 2ου βαθμού εξ ’αγχιστείας με
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά
στελέχη της Εταιρείας.
IV.
Κανένα από τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει ή είχε
κατά το τελευταίο και τρέχον οικονομικό έτος οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον σε μη
συνήθεις συναλλαγές με την Εταιρεία.
V.
Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας κατηγορίας ή κύρωσης εκ μέρους των
καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων επαγγελματικών
οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν) και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να
ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης της Εταιρείας ή να παρέμβουν στη
διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των πέντε
τελευταίων ετών.
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VI.
VII.

VIII.

IX.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμά τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας
Μετόχων ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων
προσώπων.
Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και
εποπτείας της Εταιρείας είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον.
Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός
ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.

Γ.12.2. Σύγκρουση συμφερόντων των διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων
Δεν υφίστανται συγκρούσεις ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που
έχει έναντι της Εταιρείας οποιοδήποτε πρόσωπο ανήκει στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά
όργανα και των ιδιωτικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού.
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Γ.13.

Αμοιβές και οφέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων

Οι πιο πρόσφατες δημοσιευμένες πληροφορίες για τις συνολικές αμοιβές και οφέλη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αφορούν το
πρώτο εξάμηνο του 2020 και το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και είναι οι ακόλουθες :
Αμοιβές και οφέλη

30.6.2020

31.12.2019

Μη Ελεγμένα

Ελεγμένα

Σε Ευρώ (€)
Αμοιβές των εκτελεστικών διευθυντών και των συγγενικών μερών
Αμοιβές μη εκτελεστικών διευθυντών
Έξοδα ασφάλισης διευθυντών
Σύνολο

117.483
29.000
4.057
150.540

285.207
93.226
10.329
388.762

Αναλυτικά οι αμοιβές και τα οφέλη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι οι ακόλουθες:
Αμοιβές Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019
Όνομα
Σε Ευρώ (€)
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντος Καστελιάνος
Ανδρέας Πετρίδης
Ζωή Ζαφειροπούλου
Σύνολο

Αμοιβές

Ασφαλιστικά έξοδα
65.000
61.750
61.845
47.667
48.945
285.207

10.329

10.329

Όλα τα εκτελεστά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν δέκατο τρίτο μισθό και συμμετέχουν
στο Ταμείο Προνοίας και στο σχέδιο φαρμακευτικής περίθαλψης της Εταιρείας.
Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019
Όνομα
Σε Ευρώ (€)
Παύλος Ιωσηφίδης
Μιχάλης Καμμάς
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
(διορίστηκε στις 31 Μαΐου 2019)
Κέβιν Άσπι
(παραιτήθηκε στις 31 Μαΐου 2019)
Ιάκωβος Κουμί
(παραιτήθηκε στις 31 Μαΐου 2019)
Μιχαλάκης Λόις
(μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Θυγατρικής Εταιρείας NETinfo Pay Ltd)
Σύνολο

Αμοιβές
16.000
13.000
1.000
10.363
13.863
39.000
93.226

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρξε καμία απόφαση αναφορικά
με αλλαγές στις μελλοντικές απολαβές των Διοικητικών Συμβούλων. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία
συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Διοικητικών της Συμβούλων για τυχόν απολαβές κατά την
αποχώρηση τους από την Εταιρεία.
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Γ.14.

Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ.14.1. Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντος Καστελιάνος
Ανδρέας Πετρίδης
Ζωή Ζαφειροπούλου
Παύλος Ιωσηφίδης
Μιχάλης Καμμάς
Ιωάννης Νινιός
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Επαμεινώνδας (Νώντας) Μεταξάς

Θέση
Πρόεδρος και
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης (CBDO)
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής
(Deputy CEO)
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ημερομηνία διορισμού
28/09/2004
23/09/2008
12/03/2007
05/08/2019
05/08/2019
20/01/2015
22/06/2018
21/01/2019
05/08/2019
05/08/2019

Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας το ένα τρίτο (1/3) των Διοικητικών Σύμβουλων (η εάν
ο αριθμός τους δεν είναι ο πολλαπλάσιος των τριών τότε ο αριθμός που είναι πλησιέστερος προς τοι
ένα τρίτο) θα αποχωρεί από το αξίωμά τους. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που θα αποχωρούν θα είναι
εκείνοι που έχουν την μακρότερη θητεία. Διοικητικός Σύμβουλος που αποχωρεί έχει το δικαίωμα να
είναι υποψήφιος για επανεκλογή.

Γ.14.2. Συμβάσεις με διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα
Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων με το Συγκρότημα (συμβόλαια εργοδότησης) δεν προβλέπουν την παροχή
οφελών κατά τη λήξη τους.

Γ.14.3. Πληροφορίες για την Επιτροπή Ελέγχου και για επιτροπή αμοιβών
Η Εταιρεία δεν διατηρεί επιτροπή αμοιβών. Η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων καθορίζεται από
καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση των Μετόχων.
Για πληροφορίες για την Επιτροπή Ελέγχου δείτε Μέρος Γ.12.1.3. Σύνθεση και πληροφορίες για την
Επιτροπή Ελέγχου.

Γ.14.4. Εφαρμογή του ΚΕΔ
Στην Εναλλακτική Αγορά, όπου θα εισαχθούν οι Μετοχές, η εφαρμογή του ΚΕΔ από τους εκδότες δεν
είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Η Εταιρεία δεν σκοπεύει να εφαρμόσει τον ΚΕΔ, καθώς το
κόστος εφαρμογής των προνοιών του θα ήταν δυσανάλογο με τα προσδοκώμενα οφέλη από την
εφαρμογή του. Συγκεκριμένα:
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Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εταιρεία έχει ένα πλήρως στελεχωμένο Διοικητικό Συμβούλιο, που κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελείται από 10 διοικητικούς σύμβουλους, ήτοι, πέντε (5)
εκτελεστικούς, τρεις (3) ανεξάρτητους, μη εκτελεστικούς και δύο (2) μη εκτελεστικούς Διοικητικούς
Συμβούλους. Λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των λειτουργιών και
διαδικασιών του Συγκροτήματος, αλλά και τον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας, την ικανή
σύνθεση και τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία θεωρεί ότι επιτυγχάνεται σε
ικανοποιητικό βαθμό, η εταιρική διακυβέρνηση, ο έλεγχος, η διαχείριση κινδύνων και η
συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και εταιρικό πλαίσιο λειτουργίας της.
Αναφορικά με τους διορισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνεται ότι, δεν κρίνεται αναγκαία η
υιοθέτηση ειδικών διατάξεων σε σχέση με τη δημιουργία επιτροπής διορισμών για το διορισμό νέων
Διοικητικών Συμβούλων. Η εναλλαγή των Διοικητικών Συμβούλων (αρχή Α.5. του ΚΕΔ), επιτυγχάνεται
επί τη βάση των κανονισμών του Καταστατικού της Εταιρείας.
Β. Αμοιβή Συμβούλων
Οι διαδικασίες που επιζητούνται στο Μέρος Β του ΚΕΔ σε σχέση με την αμοιβή συμβούλων,
στοχεύουν, κυριότερα, στην ανάπτυξη πολιτικής και διαφάνειας σε σχέση με τις αμοιβές των
Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Η Εταιρεία θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο δεν υφίσταται
ανάγκη για την υιοθέτηση ειδικών διατάξεων σε σχέση με την ανάπτυξη πολιτικής για αμοιβές των
Διοικητικών Συμβούλων της και δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Αμοιβών. Η αμοιβή των Εκτελεστικών
Διοικητικών Συμβούλων και οι όροι των συμβολαίων εργοδότησης καθορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων
καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση των Μετόχων. Οι αμοιβές των
μη Εκτελεστικών Συμβούλων γνωστοποιούνται σαφώς στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.
Γ. Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος
Η ετήσια έκθεση της Εταιρείας που συντάσσεται επί τη βάση της περί Εταιρειών νομοθεσίας και των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διασφαλίζει ότι οι Μέτοχοι έχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία και έχει διορίσει ικανό και προσοντούχο
πρόσωπο στη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή, στο οποίο έχει αναθέσει τη λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία NETinfo PAY Limited, η οποία
έχει λάβει άδεια για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος από την Κεντρική
Τράπεζα Κύπρου, έχει αναθέσει τη λειτουργεία του εσωτερικού ελέγχου με συμφωνία εξωτερικής
ανάθεσης σε ανεξάρτητη εταιρεία. Περαιτέρω, η Εταιρεία υπόκειται σε αποτελεσματικό εξωτερικό
έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου κοινοποιούνται στους μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια
έκθεση της Εταιρείας. Σημειώνεται τέλος, ότι η Εταιρεία έχει διορίσει πρόσωπο που γνωρίζει καλά
την χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του ΧΑΚ και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ως Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, σύμφωνα με τους
σχετικούς Κανονισμούς του ΧΑΚ.
Δ. Σχέσεις με τους Μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί τις γενικές συνελεύσεις των Μετόχων για την επικοινωνία με
αυτούς και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτές. Νοείται ότι οι Μέτοχοι μπορούν να
επικοινωνούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους με το Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος
τους παρέχει οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες χρειάζονται. Η ισότιμη μεταχείριση όλων των
Μετόχων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, επιτυγχάνεται επί τη βάση της περί
Εταιρειών νομοθεσίας και νομολογίας, που διέπει τις εταιρικές λειτουργίες και πρακτικές της
Εταιρείας.
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Γ.14.5. Μελλοντικές αλλαγές
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε προσυμφωνημένες ή αναμενόμενες αλλαγές στην σύνθεση του
συμβουλίου και των επιτροπών της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση τις Εταιρείας.

Γ.15.

Υπάλληλοι

Γ.15.1. Εξέλιξη στο προσωπικό του Συγκροτήματος
Εξέλιξη αριθμού ανά έτος

Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων
του Συγκροτήματος*

Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου
100

30/6/20
95

2019
82

2018

2017
75

64

* Συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών Συμβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα

Επισημαίνεται ότι 22 υπάλληλοι του Εκδότη κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου κατέχουν συνολικά 246.184 Μετοχές που αντιστοιχούν σε 1,90% του συνολικού εκδομένου
κεφαλαίου.

Γ.15.2. Πρόγραμμα συμμετοχής του προσωπικού στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για συμμετοχή των υπαλλήλων του Συγκροτήματος στο
μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη.

62

Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021

Γ.16.

Κύριοι Μέτοχοι

Γ.16.1. Πληροφορίες κύριων Μετόχων
Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
αναγράφονται παρακάτω:
Κύριοι Μέτοχοι

Θέση
Άμεσες
Μετοχές

Βάσσος Αριστοδήμου1

Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος

Πρόεδρος και
Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής (CEO)
Ανώτερος Σύμβουλος
Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης (CBDO)
-

3.893.543

Ελεγχόμενες Μετοχές και ποσοστό
Έμμεσες
Συνολικές
Μετοχές
Μετοχές

7.400

3.900.943

Ποσοστό

30,43%

1.697.558
1.697.558
13,24%
Δημήτρης Στυλιανού2
903.079
591.120
1.494.199
11,65%
SUBLEVO LIMITED
766.786
766.786
5,98%
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ
734.895
734.895
5,73%
GMM AIFLNP Ltd – Real Value
Investment Fund
714.000
714.000
5,57%
Σύνολο
8.709.861
598.520
9.308.381
72,60%
1Η έμμεση συμμετοχή του κου Βάσσου Αριστοδήμου αποτελείται από την συμμετοχή του γιού του Χαράλαμπου
Αριστοδήμου.
2Η έμμεση συμμετοχή του κου Δημήτρη Στυλιανού αποτελείται από την συμμετοχή της κόρης του κας Χριστίνας Στυλιανού.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία έχει 99 (ενενήντα εννέα)
Μέτοχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Λαμβάνοντας υπόψη τις συμμετοχές των Κύριων Μετόχων
(άνω του 5% του εκδομένου κεφαλαίου), των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνδεδεμένων
τους προσώπων (βλέπε Μέρος Γ.12.1.8. Συμμετοχές Διοικητικού Συμβουλίου στο μετοχικό κεφάλαιο
του Εκδότη) καθώς και των μελών του προσωπικού (βλέπε Μέρος Γ.15.1. Εξέλιξη στο προσωπικό του
Συγκροτήματος) κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η διασπορά του
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ευρύ κοινό ανέρχεται στα 22,2%.

Γ.16.2. Δικαιώματα ψήφου κύριων Μετόχων
Οι κύριοι μέτοχοι του Εκδότη (συμμετοχή πέραν του 5%) δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα
ψήφου από τους υπόλοιπους μετόχους.

Γ.16.3. Έλεγχος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ο Εκδότης δεν ανήκει σε, και ούτε
ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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Γ.16.4. Συμφωνίες που μπορεί να επηρεάσουν το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη
Πέραν από την παρακάτω, η Εταιρεία δε γνωρίζει οποιαδήποτε συμφωνία της οποίας η εφαρμογή
θα μπορούσε σε μεταγενέστερη ημερομηνία να επηρεάσουν την μετοχική δομή της Εταιρείας ή να
επιφέρουν αλλαγή στην ιδιοκτησία ή στον έλεγχο της.
Μετατροπή Ομολόγου από την GMM AIFLNP Ltd – Real Value Investment Fund
Το 2018 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την έκδοση μετατρέψιμου Ομολόγου ονομαστικής αξίας €600.000
στην εταιρεία GMM AIFLNP Ltd - Real Value Investment Fund, η οποία κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου κατέχει άμεσα 5,57% στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη
(δείτε Μέρος Γ.16.1. Πληροφορίες κύριων Μετόχων).
Με βάση τους όρους του Ομολόγου, ο Ομολογιούχος έχει δικαίωμα μετατροπής του Ομολόγου στην
Τιμή Μετατροπής κατά την λήξη του Ομολόγου στις 28 Φεβρουαρίου 2022.
Εάν ο Ομολογιούχος αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής που του δίδεται από τους
όρους του Ομολόγου, θα πρέπει να παραδώσει αίτηση μετατροπής στην Εταιρεία κατά την περίοδο
μετατροπής του Ομολόγου, ήτοι την περίοδο 1 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2021.
Η Τιμή Μετατροπής ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης τιμής αγοράς (average market
price) της Μετοχής για την περίοδο 1/9/2021 μέχρι 28/2/2022, με την μέγιστη Τιμή Μετατροπής να
ορίζεται στα €2,00 ανά Μετοχή εάν η μέση τιμή αγοράς των Μετοχών κατά την προαναφερόμενη
περίοδο υπερβεί τα €2,50 ανά Μετοχή.
Η προαναφερόμενη μετατροπή των Ομολόγων σε Μετοχές, εάν γίνει, θα επηρεάσει την μετοχική
δομή της Εταιρείας καθώς α) θα αυξηθεί το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά
€600.000 με την έκδοση επιπρόσθετων Μετοχών αναλόγως της Τιμής Μετατροπής β) Η συμμετοχή
του προαναφερόμενου μεγαλομέτοχου στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη θα αυξηθεί, μειώνοντας
έτσι το ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων Μετόχων (δείτε Μέρος Γ.19.1.5. Δέσμευση για αύξηση
κεφαλαίου).
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Γ.17.

Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019, 31 Δεκεμβρίου
2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017 παρουσιάζονται στις σημειώσεις 36, 35, και 31 των Οικονομικών
Καταστάσεων, αντίστοιχα.
Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, οι συναλλαγές
με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:
Αμοιβές και οφέλη
Σε Ευρώ (€)
Αμοιβές των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και των
συνδεδεμένων με αυτά μέρη
Αμοιβές μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων
Έξοδα ασφάλισης Διοικητικών Συμβούλων
Σύνολο

Τρεχούμενοι λογαριασμοί Διοικητικών Συμβούλων
Σε Ευρώ (€)
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντος Καστελιάνος
Σύνολο

1/1/20 – Ημερομηνία
Ενημερωτικού Δελτίου
216.908
51.000
6.976
274.884

1/1/20 - Ημερομηνία
Ενημερωτικού Δελτίου
183
(123)
60

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Διοικητικών Συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν
προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την περίοδο των
Οικονομικών Καταστάσεων και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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Γ.18.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Συγκροτήματος

Γ.18.1. Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Το Συγκρότημα καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, ήτοι
οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017,
2018 και 2019 και οι Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την
περίοδο 1.1.2020 με 30.6.2020 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, τους Νόμους και
Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, και τους περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμους ως
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, αναθεωρούνται ή και αντικαθίστανται.
Τον έλεγχο των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων διενήργησε ο ανεξάρτητος,
ελεγκτικός οίκος KPMG Limited. Στην έκθεση ελεγκτών που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική
Κατάσταση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 εκφράσαν γνώμη χωρίς επιφύλαξη.
Στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
οι ελεγκτές του Συγκροτήματος εκφράσαν Γνώμη με Επιφύλαξη (Qualified Opinion) ως ακολούθως:
«Όπως περιγράφεται στη σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η επένδυση
του Συγκροτήματος στην ALLPAY LLP (“ALLPAY”), μια ξένη συγγενική εταιρεία που επιμετράται με τη
χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, υπολογίζεται με €92.462 στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και το μερίδιο του Συγκροτήματος στην καθαρή
ζημιά της ALLPAY αξίας €51.477 συμπεριλαμβάνεται στην ζημιά του Συγκροτήματος για την χρονιά
που έληξε. Δεν ήμασταν σε θέση να αποκτήσουμε επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη
λογιστική αξία της επένδυσης του Συγκροτήματος στην ALLPAY στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και στο
μερίδιο του Συγκροτήματος στην καθαρή ζημιά της ALLPAY για το έτος, λόγω καθυστέρησης στην
αποστολή των σχετικών μη ελεγμένων πληροφοριών και ανεπαρκής πρόσβαση στα κατάλληλα
δικαιολογητικά των οικονομικών στοιχείων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, δεν ήμασταν
σε θέση να προσδιορίσουμε αν ήταν απαραίτητο να γίνουν αναπροσαρμογές στα αποτελέσματα.»
Στην έκθεση ελεγκτών που περιλαμβάνεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 εκφράσαν γνώμη χωρίς επιφύλαξη.
Αρχικά οι Ετήσιες Εκθέσεις του Συγκροτήματος ετοιμάστηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Αγγλική
γλώσσα. Μετάφραση των Ετήσιων Εκθέσεων του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν 31
Δεκεμβρίου 2017, 2018 και 2019, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις Ετήσιες Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εκθέσεις Ελεγκτών των αντίστοιχων ετών, και οι Μη Ελεγμένες
Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2020 με 30.6.2020
ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο στο Μέρος ΣΤ. Οικονομικές Καταστάσεις.
Οι επενδυτές δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφα:
• της Ετήσιας Έκθεσης 2017,
• της Ετήσιας Έκθεσης 2018,
• της Ετήσιας Έκθεσης 2019, και
• των μη ελεγμένων ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Συγκροτήματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 με 30 Ιουνίου 2020.

του

κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 – 17:00 Δευτέρα με Παρασκευή) από το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building, 2108, Λευκωσία, Κύπρος.
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Επίσης, είναι διαθέσιμες για δωρεάν εκτύπωση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας
netinfo.eu/investors.
Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον προαναφερόμενο δικτυακό τόπο δεν
αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου και δεν έχουν ελεγχθεί ούτε εγκριθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από τις
Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, και τις Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις πλήρεις Οικονομικές
Καταστάσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις
αναπροσαρμόζονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση
του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για το έτη που έληξαν 31
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 πηγάζουν από τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για
τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018, αντίστοιχα.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την περίοδο 1 Ιανουαρίου με 30 Ιουνίου 2019 καθώς και τα
στοιχεία που παρουσιάζονται για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 στον πίνακα ‘Μη Ελεγμένη
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης’, πηγάζουν από τις Μη Ελεγμένες
Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου με 30 Ιουνίου
2020.
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Γ.18.2. Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες των Μη Ελεγμένων
Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Σε Ευρώ (€)
Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος

1.1.20 - 30.6.20

1.1.19 - 30.6.19

2.642.013
(1.075.804)
1.566.209

2.071.049
(789.719)
1.281.330

8.967
(130.465)
(968.430)
(30.002)
446.279

10.558
(160.420)
(968.793)
162.675

Έσοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Έξοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

6.088
(68.473)
(62.385)

11.478
(105.399)
(93.921)

Κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Μερίδιο κέρδους / (ζημιάς) από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, μετά τη φορολογία
Κέρδος πριν από τη φορολογία

383.894

68.754

383.894

(6.356)
62.398

Φορολογία
Κέρδος περιόδου

(5.095)
378.799

(37.118)
25.280

(124)
(124)

125.361
125.361

378.675

150.641

2,95

0,20

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα για εργασίες
Κέρδος από εργασίες

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και ενοποίηση των
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού
Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα περιόδου
Συνολικά έσοδα περιόδου
Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)
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Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Σε Ευρώ (€)

30.6.20

31.12.2019

Στοιχεία ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συγγενή επιχείρηση
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

3.276.140
3.458.335
304.000
39.892
7.078.367

3.279.028
3.451.496
304.000
97.002
65.780
7.197.306

99.079
103.966
1.224.074
414.152
1.841.271
8.919.638

78.27 8
251.511
937.935
444.051
1.711.775
8.909.081

2.820.547
1.282.911
450.554
(875.121)
3.678.891

2.820.547
1.282.911
450.678
(1.253.920)
3.300.216

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων

3.328.875
74.694
66.233
3.469.802

3.313.584
74.694
66.233
3.454.511

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
Συμβατικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

736.289
356.964
302.965
368.298
4.731
1.698
1.770.945
5.240.747

943.504
448.844
755.577
4.731
1.698
2.154.354
5.608.865

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8.919.638

8.909.081

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Υποχρεώσεις
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Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σε Ευρώ (€)

1.1.20 - 30.6.20

1.1.19 - 30.6.19

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος περιόδου
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
σε ξένο νόμισμα
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και ενοποίηση των
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό (κέρδος)
Απόσβεση έρευνας και ανάπτυξης
Μερίδιο κέρδους από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Ζημιά από πώληση επενδύσεων που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση) / μείωση στα αποθέματα
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μείωση στα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Αύξηση στις εμπρόθεσμες καταθέσεις
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αύξηση στις συμβατικές υποχρεώσεις
Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες

378.799

25.280

80.424

90.670

1.250

(6.080)

(4.607)
138.566
12.002
(1.404)
57.403
5.095
667.528
(20.801)
(226.609)
173.433
(382.798)
302.925
513.678
(5.095)
508.583

125.361
(4.669)
131.760
6.356
(2.815)
89.789
37.118
492.770
1.392
(317.156)
179.304
(22.500)
(35.834)
(2.365)
295.611
(55.989)
239.622

(146.655)
(77.536)
6.806
1.404
(215.981)

(225.739)
(54.944)
2.815
(277.868)

(537.994)
145.063
(57.403)
(450.334)

(226.285)
(89.789)
(316.074)

-

(2.600)

(157.732)
(516.204)
(673.936)

(356.920)
(159.284)
(516.204)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμή για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά (για) / που προήλθαν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου
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Γ.18.3. Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες των Ελεγμένων
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελεγμένη Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Σε Ευρώ (€)

2019

2018

2017

Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος

4.164.384
(1.947.967)
2.216.417

3.725.761
(1.193.139)
2.532.622

3.625.964
(1.565.877)
2.060.087

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Ζημιά απομείωσης στις εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Άλλα έξοδα για εργασίες
(Ζημιά) / κέρδος από εργασίες

64.786
(261.404)
(1.899.950)
(154.686)
(34.837)

144.654
(230.779)
(1.939.233)
(284.676)
(4.316)
218.272

184.675
(272.087)
(1.582.674)
(46.821)
343.180

Έσοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Έξοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

15.799
(226.556)
(210.757)

19.687
(273.548)
(253.861)

196
(344.715)
(344.519)

Ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Μερίδιο κέρδους / (ζημιάς) από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, μετά τη φορολογία
Ζημιά πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Ζημιά έτους

(245.594)

(35.589)

(1.339)

1.540
(244.054)
(90.936)
(334.990)

(51.477)
(87.066)
(93.034)
(180.100)

(14.427)
(15.766)
(18.848)
(34.614)

3.099

182

6.016

120.314
123.413
(211.577)

(66.610)
(66.428)
(246.528)

11.071
17.087
(17.527)

(2,61)

(1,40)

(0,30)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες περιόδους:
Φορολογία στα λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες
περιόδους:
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και ενοποίηση των
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) έτους
Συνολικά έξοδα έτους
Βασική ζημιά ανά μετοχή (σεντ)
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Ελεγμένη Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Σε Ευρώ (€)

2019
2019

2018
2018

2017
2017

Στοιχεία ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συγγενή επιχείρηση
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

3.279.027
3.451.496
304.000
97.002
65.780
7.197.305

3.373.341
3.268.416
304.000
92.462
339.459
7.377.678

3.487.940
2.954.636
482.000
156.830
7.081.406

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

78.278
251.511
937.935
444.051
1.711.775
8.909.080

79.670
265.023
646.238
834.573
1.825.504
9.203.182

60.421
993.725
454.670
1.508.816
8.590.222

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.820.547
1.282.911
(803.243)
3.300.215

2.820.547
1.282.911
(569.313)
3.534.145

2.578.767
524.601
(232.993)
2.870.375

Υποχρεώσεις
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων

3.313.584
74.694
66.233
3.454.511

3.630.358
77.792
70.964
3.779.114

3.637.231
77.975
70.964
3.786.170

Τραπεζικά παρατραβήγματα
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

943.504
448.844
755.577
4.731
1.698
2.154.354
5.608.865

875.807
449.388
539.428
4.731
20.569
1.889.923
5.669.037

963.449
339.493
605.714
4.731
20.290
1.933.677
5.719.847

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8.909.080

9.203.182

8.590.222
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Ελεγμένη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σε Ευρώ (€)
Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά έτους
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Μη πραγματοποιθέν συναλλαγματικό (κέρδος) / ζημιά
Απόσβεση έρευνας και ανάπτυξης
Μερίδιο ζημιάς από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση / (αύξηση) στα αποθέματα
(Αύξηση) / μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μείωση / (αύξηση) στα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Μείωση / (αύξηση) στις εμπρόθεσμες καταθέσεις
Αύξηση / (μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αύξηση στις συμβατικές υποχρεώσεις
Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από / (για) εργασίες

2019

2018

2017

(334.990)

(180.100)

(34.614)

185.543
(37.553)
266.592
1.540
(2.873)
194.359
90.936
363.554
1.392
(291.697)
287.191
5.200
216.149
209.010
(4.731)
786.068
786.068

174.441
63.103
242.609
51.477
(2.000)
(3.569)
219.874
93.034
658.869
(79.670)
199.404
(581.455)
(37.511)
(157.043)
2.594
(92.755)
(90.161)

166.296
(11.071)
212.624
14.427
66.095
(196)
222.448
18.848
654.857
0
294.494
46.780
(19)
159.773
(9.462)
1.146.423
(21.065)
1.125.358

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμή για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Πληρωμές για επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων επενδύσεων σε συνδεδεμένες
εταιρείες
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

(127.805)
(91.229)
2.873
(321.867)

(68.555)
(80.267)
180.000
3.569
(487.834)

(900.254)
(120.875)
196
-

(538.028)

(453.087)

(66.095)
(1.087.028)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από έκδοση μετοχών
Αποπληρωμή δανείων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά (για) / που προήλθαν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(625.262)
118.562
(194.359)
(701.059)

1.000.090
(668.806)
600.000
(219.874)
711.410

(266.552)
500.000
(181.231)
(25.289)
26.928

Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Καθαρή (μείωση) / αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

(2.600)
(455.619)
(60.585)
(516.204)

19.351
187.513
(248.098)
(60.585)

65.258
(575.822)
(510.564)
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Γ.18.4. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
Το Συγκρότημα παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
(Alternative Performance Measures), με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕSMA, οι οποίοι έχουν
υπολογιστεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις. Παρόλο που οι ΕΔΜΑ που ορίζονται και
υπολογίζονται αναλυτικά κατωτέρω χρησιμοποιούνται ευρέως στον χρηματοοικονομικό τομέα, η
Εταιρεία δηλώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζει τους εν λόγω ΕΔΜΑ μπορεί να διαφέρει από
τον τρόπο που ο υπολογισμός αυτός γίνεται από άλλες εταιρείες.
Οι εν λόγω ΕΔΜΑ, για σκοπούς σύγκρισης, παρουσιάζονται για τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019,
καθώς και για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα στις 30 Ιουνίου 2020. Οι ΕΔΜΑ δεν θα πρέπει να
θεωρηθούν ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί και παρουσιάζονται στις
Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και άλλους ιστορικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του
Συγκροτήματος.
Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται και παρατίθενται πληροφορίες για τους επιλεγμένους ΕΔΜΑ, η
επεξήγηση της χρήσης τους και ο τρόπος υπολογισμού τους:
Ονομασία ΕΔΜΑ
Δείκτης
Κεφαλαιακής
Μόχλευσης
(Debt to Equity ratio)

Καθαρό
Χρηματοοικονομικό
Χρέος
(Net Financial Debt)

Επεξήγηση Χρήσης
Τρόπος Υπολογισμού
Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης (Debt to Το σύνολο των Υποχρεώσεων του
Equity Ratio) είναι ΕΔΜΑ ο οποίος δείχνει την Συγκροτήματος δια το σύνολο
αναλογία των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους των Ίδιων Κεφαλαίων του:
μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί για να
χρηματοδοτεί το ενεργητικό της.
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων
Ο δείκτης σηματοδοτεί το βαθμό στον οποίο το
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο μια εταιρείας
μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
εταιρείας προς τους πιστωτές της, σε περίπτωση
πτώσης μιας επιχείρησης. Επίσης, σηματοδοτεί
εάν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός στην εταιρεία
και πόση ασφάλεια παρέχει στους πιστωτές της.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης και ιδιαίτερα
πάνω από το ένα (1) τόσο πιο υπερχρεωμένη
θεωρείται η εταιρεία και τόσο υψηλότερο το
επίπεδο κεφαλαιακής μόχλευσης.
Το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος είναι μια Το σύνολο των Υποχρεώσεων της
μέτρηση ρευστότητας που χρησιμοποιείται για του Συγκροτήματος μείον το
τον προσδιορισμό του πόσο καλά μια εταιρεία σύνολο των Κυκλοφορούντων
μπορεί να πληρώσει όλα τα χρέη της, εάν Στοιχείων Ενεργητικού του:
καλεστεί να τα αποπληρώσει αμέσως. Το καθαρό
χρηματοοικονομικό χρέος δείχνει πόσο χρέος Σύνολο Υποχρεώσεων – Σύνολο
έχει μια εταιρεία στον ισολογισμό της σε
Κυκλοφορούντων Στοιχείων
σύγκριση με τα ρευστά περιουσιακά της
Ενεργητικού
στοιχεία. Επίσης, αναδεικνύει πόσα στοιχεία
κυκλοφορούντος ενεργητικού θα απομένουν εάν
όλα τα χρέη εξοφλήθηκαν και εάν μια εταιρεία
έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της.
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Γ.18.4.1. Υπολογισμός Δείκτη Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Για σκοπούς υπολογισμού του Δείκτη Κεφαλαιακής Μόχλευσης ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει
την αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος:
Υποχρεώσεις του Συγκροτήματος
30.6.20
Μη Ελεγμένα

Σε Ευρώ (€)

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Υποχρεώσεις
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια
Ομόλογο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων

2.731.791
597.084
74.694
66.233
3.469.802

2.703.500
610.084
74.694
66.233
3.454.511

3.021.904
608.454
77.792
70.964
3.779.114

3.637.231
77.975
70.964
3.786.170

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
Συμβατικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

736.289
356.964
302.965
368.298
4.731
1.698
1.770.945

943.504
448.844
755.577
4.731
1.698
2.154.354

875.807
449.388
539.428
4.731
20.569
1.889.923

963.449
339.493
605.714
4.731
20.290
1.933.677

Σύνολο υποχρεώσεων

5.240.747

5.608.865

5.669.037

5.719.847

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της δομής δανειοληψίας και χρηματοδότησης του
Συγκροτήματος και του Δείκτη Κεφαλαιακής Μόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας το
‘Σύνολο υποχρεώσεων’ του Συγκροτήματος με το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’ του της ίδιας περιόδου.
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης του Συγκροτήματος
Σε Ευρώ (€)
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

30.6.20
Μη Ελεγμένα

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

5.240.747
3.678.891

5.608.865
3.300.215

5.669.037
3.534.145

5.719.847
2.870.375

1,42

1,70

1,60

1,99

Όπως παρουσιάζεται στον πιο πάνω πίνακα, το Συγκρότημα φαίνεται να χρηματοδοτεί τις εργασίες
του κυρίως μέσω χρέους (Debt Financing). Το Συγκρότημα κατάφερε να μειώσει τον Δείχτη
Κεφαλαιακής Μόχλευσης του το έτος 2018 στο 1,60 (από 1,99 το 2017) δια της έκδοσης 1.099.000
Μετοχών τον Οκτώβριο του 2018.
Το 2019 ο Δείχτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης αυξήθηκε κατά 1,06% στο 1,7 καθώς, παρόλο που το
σύνολο υποχρεώσεων παρέμενε σχεδόν το ίδιο, το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’ του Συγκροτήματος
παρουσίασε μείωση σε €3.300.215 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 από €3.534.145 στις 31 Δεκεμβρίου
2018, η οποία οφείλετε στη ζημιά του έτους 2019 που μείωσε τα ‘Αποθεματικά’ (αύξησε τις
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συσσωρευμένες ζημιές) σε (€803.243) στις 31 Δεκεμβρίου 2019 από (€569.313) στις 31 Δεκεμβρίου
2018.
Ο Δείχτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης μειώθηκε ξανά κατά το τέλος της εξάμηνης περιόδου στις 30
Ιουνίου 2020, αυτή την φορά κατά 16% στο 1,42, καθώς μειώθηκαν οι ‘Συνολικές Υποχρεώσεις’ από
€5.608.865 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €5.240.747 στις 30 Ιουνίου 2020 με κύριο λόγο την μείωση
στα Τραπεζικά παρατραβήγματα. Επίσης, την ίδια περίοδο αυξήθηκε το ‘Σύνολο ιδίων κεφαλαίων’
από €3.300.216 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €3.678.891 στις 30 Ιουνίου 2020 λόγω της μείωσης των
‘Συσσωρευμένων ζημιών’, η οποία προκλήθηκε από το ‘Κέρδος περιόδου’ ύψους €378.799 για το
πρώτο εξάμηνο του 2020.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν ο Ομολογιούχος αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα
μετατροπής που του δίδεται από τους όρους του Ομολόγου, ο Δείχτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
ενδέχεται να μειωθεί περεταίρω το 2022 με την κεφαλαιοποίηση του Ομολόγου σε μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας.
Γ.18.4.2. Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος
Το Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος υπολογίζεται αφαιρώντας το ‘Σύνολο κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού’ από το ‘Σύνολο υποχρεώσεων’ της Εταιρείας όπως παρακάτω:
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος
Σε Ευρώ (€)
A Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
B Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Γ Επενδύσεις για εμπορία
Δ Ρευστότητα (Δ)=(Α)+(Β)+(Γ)

Ε Άλλα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ζ
Η
Θ
Ι

Τρέχον δανεισμός & τραπεζικά παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Άλλες τρέχων υποχρεώσεις
Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (Ι)=(Ζ)+(Η)+(Θ)

Κ Καθαρή τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση
(Κ)=(Ι)-(Ε)-(Δ)
Λ
Μ
Ν
Ξ

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Άλλες μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος
(Ξ)=(Λ)+(Μ)+(Ν)

Ο Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (Ο)=(Κ)+(Ξ)

30.6.20
Μη Ελεγμένα
414.152
1.224.074
1.638.226

2019

2018

2017

444.051
937.935
1.381.986

834.573
646.238
1.480.811

454.670
993.725
1.448.395

203.045

329.789

344.693

60.421

1.093.253
368.298
309.394
1.770.945

1.392.348
755.577
6.429
2.154.354

1.325.195
539.428
25.300
1.889.923

1.302.942
605.714
25.021
1.933.677

(70.326)

442.579

64.419

424.861

3.328.875
74.694
66.233

3.313.584
74.694
66.233

3.630.358
77.792
70.964

3.637.231
77.975
70.964

3.469.802

3.454.511

3.779.114

3.786.170

3.399.476

3.897.090

3.843.533

4.211.031

Από το 2017 μέχρι το 2019, το Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος μειώθηκε από €4.211.031 σε
€3.897.090.
Με βάση το σημείο 3.2. του παραρτήματος 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, εκδότης που εισάγει
μετοχικές κινητές αξίες (όπως είναι οι Μετοχές), οφείλει να παρουσιάσει δήλωση για το επίπεδο της
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κεφαλαιοποίησης και του χρέους σε ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από 90 ημέρες πριν
από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Για σκοπούς συμμόρφωσης με την εν λόγω
υποχρέωση και διατήρησης της δομής και συνοχής του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η σχετική
δήλωση παρουσιάζεται στο Μέρος Δ.3.2. Κεφαλαιοποίηση και χρέος.

Γ.18.5. Μερισματική πολιτική
Η Εταιρεία επιδιώκει πρωτίστως να επιτύχει την αύξηση του κεφαλαίου για τους Μετόχους. Η
μερισματική πολιτική της Εταιρείας βασίζεται στην κερδοφορία της Εταιρείας, στην υποκείμενη
ανάπτυξη, στη διαθεσιμότητα μετρητών, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση για χρηματοδότηση
τόσο της ανάπτυξης όσο και της επέκτασης της Εταιρείας. Προϋπόθεση για τη διανομή μερισμάτων
είναι η ύπαρξη επαρκών αποθεματικών στους ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας, που
συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόμου. Τα μερίσματα καταβάλλονται αφού παρακρατηθούν τα ποσά φόρου εισοδήματος
και αμυντικής εισφοράς που προβλέπει κάθε φορά η υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία. Δεν
υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική παραγραφής μερίσματος.
Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας είναι να διανείμει 10% – 70% των κερδών μέσω μερισμάτων,
υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό κέρδος της Εταιρείας για την συγκεκριμένη περίοδο είναι πέραν
των €300.000.
Αναφορικά με την περίοδο των Οικονομικών Καταστάσεων, από το έτος 2017 μέχρι τις 30 Ιουνίου
2020, δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε μέρισμα στους Μετόχους.

Γ.18.6. Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Tο Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά πως δεν υπάρχουν διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες,
οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην
κερδοφορία της Εταιρείας ή / και του Συγκροτήματος.

Γ.18.7. Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη
Από την λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία έχουν δημοσιευθεί Οικονομικές Καταστάσεις και
μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19)
συνεχίζει να εξελίσσεται, με εκτεταμένες συνέπειες, η έκταση των οποίων εμφανίζεται ακόμα. Η
παγκόσμια οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τον
περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-19). Αυτή η κατάσταση αβεβαιότητας είναι πιθανό να
παραμείνει για αρκετό καιρό. Tα γεγονότα και ο αντίκτυπος του Κορωνοϊού (COVID-19) μπορεί να
αυξήσουν τις επιχειρησιακές και οικονομικές πιέσεις στο Συγκρότημα. Με βάση το μοντέλο
λειτουργίας του Συγκροτήματος και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν, οι επιπτώσεις στις λειτουργίες του
μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικές. Επίσης, όπως φάνηκε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ο
τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται το Συγκρότημα είναι ένας από τους λίγους τομείς παγκοσμίως
που επηρεάστηκαν θετικά από την πανδημία, καθώς πολλές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα προχώρησαν σε αρκετές επενδύσεις με στόχο την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των
συστημάτων τους και την αύξηση των ψηφιακών τους υπηρεσιών και προϊόντων. Παρόλα αυτά, το
έτος 2021 παραμένει αβέβαιο όπως και η διάρκεια της κατάστασης που δημιουργείται από την
παρατεταμένη πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19). Παρά το επίπεδο των καθαρών τρεχουσών
υποχρεώσεων και των λειτουργικών ζημιών, κατά την ημερομηνία αναφοράς και τα γεγονότα μετά
την ημερομηνία αναφοράς σε σχέση με την παγκόσμια πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19), το
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το Συγκρότημα έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει τους
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βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του και να ξεπεράσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις
από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων και
σχετικών παραγόντων, τις δημοσιονομικές προοπτικές για τους ερχόμενους 12 μήνες καθώς επίσης
και τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες και εγχώριες οικονομικές συνθήκες λόγω του Κορωνοϊού (COVID19), έχει καταλήξει ότι το Συγκρότημα έχει ένα δυνατό φάσμα προϊόντων και μία σημαντική
καινοτόμα νέα τεχνολογία το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά αποτελέσματα όχι μόνο
βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να εφαρμοστούν
επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας ούτως ώστε να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
και να αυξήσει τα κέρδη για τους μετόχους. Επίσης, ο κύριος μέτοχος έχει εκφράσει την αφοσίωση
και την ετοιμότητα να στηρίξει το Συγκρότημα εάν χρειαστεί έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του
για να γίνει ο κορυφαίος οίκος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
Από τη λήξη της τελευταίας χρήσης, για την οποία δημοσιεύθηκαν οι Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου
2020, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε
σημαντική αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση του Εκδότη.

Γ.19. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τον Εκδότη
Γ.19.1. Μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη
Γ.19.1.1. Εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη
Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο

€8.461.538 διαιρεμένο σε
ονομαστική αξία €0,22 έκαστη

38.461.538

μετοχές

με

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο

€2.820.547 διαιρεμένο σε
ονομαστική αξία €0,22 έκαστη

12.820.670

μετοχές

με

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι εξολοκλήρου πληρωμένο και οι Μετοχές είναι
εισηγμένες στην ΝΕΑ και με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα γίνει εισαγωγή τους στην Εναλλακτική
Αγορά αφού πάψουν να διαπραγματεύονται στην ΝΕΑ.
Όλες οι Μετοχές που έχουν εκδοθεί είναι συνήθεις μετοχές, δεν είναι χωρισμένες σε τάξεις και έχουν
τα ίδια δικαιώματα. Τα δικαιώματα των Μετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και
στο Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, και μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν τη συμμετοχή και το
δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις των Μετόχων, τη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας και
την είσπραξη μερίσματος, το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, και το δικαίωμα είσπραξης από επιστροφές κεφαλαίου ή από τυχόν πλεόνασμα σε
περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας.
Τα δικαιώματα που ορίζονται στο Καταστατικό, και όπου δεν ορίζεται αντίθετα στον περί Εταιρειών
Νόμο, Κεφ. 113, μπορούν να μεταβληθούν με την αλλαγή του Καταστατικού, κάτι που απαιτεί ειδικό
ψήφισμα σε γενική συνέλευση των Μετόχων (ειδική πλειοψηφία 75%).
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Με βάση το Καταστατικό της, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με ψήφισμα να μεταβάλει
το μετοχικό της κεφάλαιο. Με σύνηθες ψήφισμα μπορεί να το αυξάνει, ή να το ενοποιήσει και να το
διαιρέσει, ή να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες Μετοχές, ή να ακυρώνει οποιεσδήποτε Μετοχές που δεν
έχουν ληφθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο. Η Εταιρεία επίσης μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει
σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Γ.19.1.2. Κλάσεις μετοχών και μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο
Δεν υφίστανται διαφορετικές κλάσεις μετοχών και δεν υπάρχουν μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν
το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη.
Γ.19.1.3. Κάτοχοι τίτλων εκ μέρους του Εκδότη
Δεν κατέχονται οιουδήποτε τίτλοι του Εκδότη από ή εκ μέρους του Εκδότη.
Γ.19.1.4. Μετατρέψιμες κινητές αξίες του Εκδότη
Οι μόνες κινητές αξίες του Εκδότη που είναι μετατρέψιμες σε Μετοχές είναι το εκδομένο Ομόλογο.
Για πληροφορίες σχετικά με του όρους μετατροπής και το Ομόλογο δείτε Μέρος Γ.16.4. Συμφωνίες
που μπορεί να επηρεάσουν το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη.
Γ.19.1.5. Δέσμευση για αύξηση κεφαλαίου
Πέραν από την υποχρέωση της Εταιρείας να εκδώσει νέες Μετοχές στον Ομολογιούχο, εάν αυτός
αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής που του δίδεται από τους όρους του Ομολόγου
(δείτε Μέρος Γ.16.4. Συμφωνίες που μπορεί να επηρεάσουν το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη), δεν
υπάρχει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση της Εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Τιμή Μετατροπής του Ομολόγου σε Μετοχές ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης τιμής
αγοράς (average market price) της Μετοχής για την περίοδο 1/9/2021 μέχρι 28/2/2022, με την
μέγιστη Τιμή Μετατροπής να ορίζεται στα €2,00 ανά Μετοχή, εάν η μέση τιμή αγοράς (average
market price) των Μετοχών κατά την προαναφερόμενη περίοδο υπερβεί τα €2,50 ανά Μετοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο υπολογισμού της Τιμής Μετατροπής, το μέγεθος της δυνητικής
αύξησης κεφαλαίου δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο παρακάτω πίνακας έχει ετοιμαστεί για σκοπούς παρουσίασης της επιρροής τυχόν αλλαγής στη
Τιμή Μετατροπή στο μέγεθος της αύξησης της έκδοσης Μετοχών στον Ομολογιούχο στο σενάριο που
ο Ομολογιούχος αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής που του δίδεται.

Αύξηση
Κεφαλαίου
(Σε Ευρώ)
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000

Μέση Τιμή
Κλεισίματος
μεταξύ 1/9/2021
μέχρι 28/2/2022
(Σε Ευρώ)
2,50
1,24*
1,3
1,36
1,18
1,12

Ποσοστιαία Αύξηση /
Μείωση στη Μέση
Τιμή Κλεισίματος

Υπολογισμένη
Τιμή Μετατροπής
(Σε Ευρώ)

Αύξηση
Μετοχών

Ποσοστιαία
Αύξηση
Μετοχών

102%
5%
10%
-5%
-10%

2,00 μέγιστη
300.000
2,28%
0,992*
604.839
4,72%
1,04
576.923
4,50%
1,088
551.471
4,30%
0,944
635.593
4,96%
0,896
669.643
5,22%
0,22 ελάχιστη
600.000
0,275
-79%
2.727.272
17,5%
(ονομαστική αξία)
* Για τον υπολογισμό της Τιμής Μετατροπής χρησιμοποιήθηκε ως βάση η μέση τιμή κλεισίματος των Μετοχών
κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
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Επίσης, με βάση τους όρους του Ομολόγου, αν η Εταιρεία καλέσει τους Μετόχους της ή τους δώσει
το δικαίωμα να εγγραφούν σε έκδοση νέων Μετοχών της με μετρητά πριν την τελευταία μέρα
μετατροπής του Ομολόγου, έχει την υποχρέωση ταυτόχρονα να καλέσει και τον Ομολογιούχο ή να
του δώσει το δικαίωμα να εγγραφεί για νέες μετοχές με τους ίδιους όρους. Ο αριθμός των νέων
Μετοχών που θα δικαιούται ο Ομολογιούχος θα υπολογιστούν με βάση τoν αριθμό Μετοχών που θα
κατείχε ο Ομολογιούχος εάν είχε μετατρέψει ολόκληρο το Ομόλογο κατά την επόμενη ημέρα
μετατροπής του.
Γ.19.1.6. Δικαίωμα προαίρεσης στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη
Δεν υφίσταται.
Γ.19.1.7. Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη
Στις 1η Ιανουαρίου 2016 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη ήταν €8.461.538, διαιρεμένο
σε 38.461.538 Μετοχές και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη ήταν €2.578.767, διαιρεμένο
σε 11.721.670 Μετοχές.
Κατά την περίοδο των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έγινε καμία αύξηση στο εγκεκριμένο μετοχικό
κεφάλαιο του Εκδότη.
Τον Οκτώβριου του 2018 η Εταιρεία έκδωσε 1.099.000 Μετοχές, αυξάνοντας έτσι το εκδομένο
μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη στα €2.820.547, διαιρούμενο σε 12.820.670 Μετοχές.
Η κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
παρουσιάζεται στο Μέρος Γ.19.1.1 Εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη.

Γ.19.2. Ιδρυτική πράξη και καταστατικό
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου 2000, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, με το όνομα Netinfo Services Ltd και αριθμό
εγγραφής ΗΕ 110368. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Netinfo Group of
Companies Limited.
Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε NETinfo Plc και την ίδια μέρα μετατράπηκε σε
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου κεφ. 113. Στις 22 Απριλίου
2016 η Εταιρεία εισάχθηκε στη ΝΕΑ του ΧΑΚ. Οι σκοποί της Εταιρείας καθορίζονται από το άρθρο 3
του Ιδρυτικού Εγγράφου της, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
«3.1. Όπως αναλαμβάνει, διεξάγει ή ενασκεί, είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους την εμπορία
πάσης φύσεως και είδους αγαθών, εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών ή αντικειμένων
μέσον διαδικτύου, είτε τα εμπορεύματα αυτά ανήκουν στην εταιρεία είτε σε τρίτους, και
την, για το σκοπό αυτό, ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση τόπων ή ιστοσελίδων στο
διαδίκτυο.
3.2.

Όπως αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό, ανάπτυξη, συντήρηση
επέκταση, προώθηση ή διαχείριση ιστοσελίδων, τόπων στο διαδίκτυο οιασδήποτε
φύσεως ή περιγραφής, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πάσης μορφής ειδών
μηχανογράφησης ή λογισμικού καθώς και όπως παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας
ιστοσελίδων ή τόπων στο διαδίκτυο οιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής (web hosting
services).
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3.3.

Όπως αναλαμβάνει, διεξάγει και ενασκεί είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οποιανδήποτε επιχείρηση σε σχέση με τη σύσταση,
λειτουργία, διαχείριση, εγγραφή συνδρομητών ή παροχή υπηρεσιών τοπικών, διεθνών ή
άλλων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τραπεζών πληροφοριών, τη διευθέτηση συνδέσεων
ή την παροχή υπηρεσιών ή πληροφοριών σε σχέση με τη σύνδεση με τοπικά ή διεθνή
δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τραπεζών πληροφοριών έναντι αμοιβής, την παροχή
πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και ή τηλεφωνικών
γραμμών ή άλλων μέσων, και την ανταλλαγή ή διευθέτηση ανταλλαγής ή μεταφοράς ή
αποστολής μηνυμάτων, πληροφοριών ή ηλεκτρονικών αρχείων κάθε φύσεως και
περιγραφής μέσων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικών γραμμών ή άλλων μέσων.

3.4.

Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκεί είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εργασίες σχεδιαστών, σχεδιαστών γραφικών και
κινούμενων εικόνων, κινηματογραφιστών και φωτογράφων καθώς και επεξεργαστών,
αναλυτών, ενοικιαστών προγραμματιστών, αντιπροσώπων, παραγγελιοδόχων,
προμηθευτών, κατασκευαστών, μελετητών, συναρμολογητών, παραγωγών ή διανομέων
προϊόντων, ειδών, συστημάτων ή αντικειμένων μηχανογράφησης, λογισμικού,
πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των περιφερειακών τους, τοπικών διεθνών
ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τραπεζών πληροφοριών, και όπως
αναλαμβάνει, διευθύνει, διαχειρίζεται, ή παρέχει συμβουλές σχετικά με την εγκατάσταση,
ανάπτυξη, εκμετάλλευση, χρήση, συντήρηση, επέκταση, κατασκευή ή έλεγχο τέτοιων
προϊόντων αντικειμένων, τραπεζών πληροφοριών δικτύων ή συστημάτων.

3.5.

Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκεί είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οιανδήποτε επιχείρηση διαφημιστών και
διαφημιστικών αντιπροσώπων, όπως αποκτά και διαθέτει διαφημιστικό χρόνο, χώρο ή
ευκαιρίες σε οποιοδήποτε μέσο, όπως αναλαμβάνει διαφημιστικές εκστρατείες
οιασδήποτε φύσεως εκστρατείες προώθησης οπουδήποτε προϊόντος, αγαθού,
αντικειμένου, υπηρεσίας ή άλλως πως, όπως αναλαμβάνει την ετοιμασία, εκτύπωση,
διάθεση, διανομή ή πώληση διαφημιστικών κουπονιών ή κουπονιών εκπτώσεων σε σχέση
με οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, αγαθό ή άλλως πως, όπως αναλαμβάνει διεξάγει και
ενασκεί είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή
οποιανδήποτε επιχείρηση κατασκευαστών οιουδήποτε αντικειμένου, εργαλείου,
συσκευής, μηχανισμού, σύνεργου, μέσου, εγκατάστασης, εργοστασίου ή υλικού που
χρησιμοποιείται από διαφημιστές, και όπως τα πωλεί, διαθέτει και χρησιμοποιεί για τους
σκοπούς των εργασιών της επιχείρησης καθώς και όπως ενεργεί ως μεσάζοντας στην
εισαγωγή παρουσίαση ή σύσταση πωλητών, αγοραστών, συνεταίρων και υπαλλήλων.

3.6.

Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκεί είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οποιανδήποτε επιχείρηση γενικών εμπόρων,
χονδρεμπόρων και λειανοπωλών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, κατασκευαστών, αγοραστών,
αντιπροσώπων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, πωλητών, μεσιτών, μεταπωλητών, διανομέων,
μεταφορέων, προμηθευτών ή παραγωγών πάσης φύσεως και είδους αγαθών,
εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών η αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων και
προϊόντων ή συστημάτων λογισμικού, μηχανογράφησης, πληροφορικής, ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή των περιφερειακών τους, τοπικών διεθνών ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ή τραπεζών πληροφοριών καθώς και όπως διεξαγάγει τις επιχειρήσεις
γενικών εμπόρων, εμπορικών αντιπροσώπων, μεταφορέων δια οιασδήποτε μορφής
μεταφορικού μέσου, ταξιδιωτικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων, πρακτόρων ή
αντιπροσώπων επί προμήθεια ή άλλως πως, πρακτόρων μεταφορών, κτηματομεσιτών και
πρακτόρων, μεσιτών ή αντιπροσώπων γενικά.
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3.7.

Όπως αποκτά, ιδρύει, διευθύνει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται εργοστάσια, εργαστήρια,
εγκαταστάσεις, κτίρια, καταστήματα, γραφεία και αποθήκες αφορολόγητων (bonded
warehouse) σε ελεύθερες ζώνες (in “free-zone” areas) ή οπουδήποτε αλλού και όπως
παρέχει υπηρεσίας και διευκολύνσεις για αποθήκευση, εμπόριο, προώθηση,
διαμετακόμιση, αποστολή και γενικά για τη φύλαξη, χρήση, διανομή και εμπόριο
αντικειμένων και εμπορευμάτων οποιασδήποτε φύσης, είδους και περιγραφής και όπως
ασκεί τις εργασίας των μεταφορέων με οποιαδήποτε μέσα μεταφοράς, εμπόρων
ταξιδιωτικών, τουριστικών και ασφαλιστικών πρακτόρων ως επίσης αντιπροσώπων,
πρακτόρων και διαχειριστών οποιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας οπουδήποτε.

3.8.

Όπως ενασκεί, είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου,
εργασίες ή επιχειρήσεις συμβούλων (consultants), διευθυντών, αναλυτών, ελεγκτών,
εξεταστών, ερευνητών, τεχνικών ή ετέρων συμβούλων, προαγωγών, οικονομικών
αναλυτών, κοστολόγων, εκτιμητών, χωρομετρητών, επιτηρητών, επιθεωρητών, ελεγκτών,
λογιστών, στατιστικολόγων, οικονομολόγων (συμπεριλαμβανομένης της αναλήψεως και
ετοιμασίας μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), χρηματιστών, ερευνητών, ειδικών
τεχνικών και οικονομικών συμβούλων, οικονομικών προγραμματιστών, μηχανικών,
διαφημιστών και αναλυτών συστημάτων, αναφορικά με οποιαδήποτε βιομηχανία,
εμπόριο, εργασία ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως και είδους είτε στον δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα.

3.9.

Όπως αναλαμβάνει τη διοργάνωση επαγγελματικών, εκπαιδευτικών ή άλλων σεμιναρίων
πάσης φύσεως ή περιγραφής.

3.10. Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκεί είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οιανδήποτε επιχείρηση, έργο, ενέργεια ή
δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με ή περιλαμβάνει χρεόγραφα, αξίες, τίτλους, μετοχές,
γραμμάτια, ομολογίες, προϊόντα (commodities) παντός είδους, ακίνητη περιουσία γενικά,
ή σχετίζεται με ή περιλαμβάνει την αγορά, πώληση, χρηματοδότηση, αξιοποίηση ή
ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας ή άλλων επιχειρήσεων, την εγκατάσταση ή ανέγερση
οιωνδήποτε κατασκευών ή οικοδομών και σε σχέση με τα πιο πάνω όπως ενεργεί ο
εργολάβος, εργολήπτης, ανάδοχος, υπεργολάβος, προμηθευτής ενέργειας, σχεδιαστής,
μελετητής, τοπογράφος, επόπτης, διευθυντής, προσφοροδόχος, παραγγελιοδόχος,
αντιπρόσωπος, πράκτορας, σύμβουλος, ασφαλιστής, μηχανικός, μηχανουργός,
προμηθευτής πλοίου, μεταφορέας ή μεσίτης ασφαλειών, χρεώγραφων, αξιών, τίτλων,
μετοχών, γραμματίων, ομολογιών ή προϊόντων (commodities).
3.11. Όπως αποκτά και παρέχει υπηρεσίες, πείρα και γνώσεις (“know-how”) για τη διενέργεια
ερευνών και δοκιμαστικών μελετών, όπως συμβουλεύει επί των μέσων και μεθόδων
προαγωγής και εκτέλεσης οποιωνδήποτε σχεδίων (projects) συμπεριλαμβανομένης της
απόκτησης, πώλησης, ενοικίασης ή παραχώρησης οιωνδήποτε “μεθόδων” (“know-how”)
και των εργασιών εταιρείας εξευρέσεως και διαθέσεως υπηρεσιών και αγαθών, όπως
ιδρύει, διευθύνει, ελέγχει, διοικεί εταιρείες, οργανισμούς και υπηρεσίες.
3.12. Όπως αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει και άλλως πως εμπορεύεται οιουδήποτε
είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία ή εμπορεύματα οιουδήποτε είδους καθώς και
χρεόγραφα, αξίες, τίτλους, μετοχές, γραμμάτια, ομολογίες, προϊόντα (commodities)
παντός είδους και οιανδήποτε εμπορική, οικονομική ή άλλη επιχείρηση, ως επίσης και
όπως συμμετέχει εις άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, και/ή αποκτά δι’ αγοράς ή άλλως
πως ολόκληρο ή μέρος του κεφαλαίου άλλως επιχειρήσεων ή εταιρειών.
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3.13. Όπως προσλαμβάνει, μισθώνει, εργοδοτεί, απασχολεί και εκπαιδεύει επαγγελματικό,
γραφειακό, τεχνικό, υπαλληλικό, εργατικό, χειρωνακτικό ή άλλο προσωπικό και εργάτες ή
τις υπηρεσίες τους ή οιωνδήποτε από αυτούς, και όπως καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο
κατασκευάζει, αποκτά, κατέχει, συναρμολογεί ή παράγει περιουσία ή ιδιοκτησία
οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων επί ή σε
σχέση προς τέτοια περιουσία ή ιδιοκτησία) και κατανέμει και διαθέτει το εν λόγω
προσωπικό ή υπηρεσίες ή την πιο πάνω αναφερόμενη περιουσία ή ιδιοκτησία ή τη χρήση
τους δια πωλήσεως, ενοιοκιαγοράς, ανταλλαγής ή οιουδήποτε άλλου τρόπου, σε αυτούς
που το ζητούν ή χρειάζονται και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο την εκμεταλλευτεί ή
χρησιμοποιήσει προς όφελος της Εταιρείας, και πως παρέχει, εξασφαλίζει ή προάγει την
παροχή από άλλους οποιασδήποτε υπηρεσίας, εξυπηρετήσεως, χρείας, ελλείψεως,
απαιτήσεως ή ανάγκης οιασδήποτε επιχειρηματικής φύσης ή οποία απαιτείται από
οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή πάσης φύσεως εταιρεία με ή σε σχέση προς οποιαδήποτε
εργασία ή επιχείρηση που διεξάγεται από αυτούς.
3.14. Όπως ενασκεί οποιανδήποτε άλλη εργασία αναλαμβάνει οποιανδήποτε άλλη
δραστηριότητα ή διενεργεί οποιασδήποτε φύσεως άλλες πράξεις εφόσον το Διοικητικό
Συμβούλιο ήθελε κρίνει επωφελή ή ευχερή την ενάσκηση ή διενέργεια ή σκόπιμη την
ανάληψη τους σε σχέση προς τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές έχουν ως σκοπό
άμεσα ή έμμεσα να επαυξήσουν την αξία οιωνδήποτε των επιχειρήσεων, περιουσιακών
στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή να καταστήσουν οιανδήποτε από αυτές πιο
αποδοτική
3.15. Όπως ελέγχει, διοικεί, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει, χορηγεί (subsίdίze), συντονίζει ή
άλλως πως συνεργάζεται μετά ή υποβοηθεί οιανδήποτε εταιρεία ή εταιρείες εις τις οποίες
έχει οιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ενδιαφέρον ή άλλο συμφέρον.
3.16. Όπως διεξάγει πάσης φύσεως εργασίες και επιχειρήσεις μισθώσεως, εκμισθώσεως,
υπομισθώσεως, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως οιασδήποτε
φύσεως και είδους μηχανοκινήτων οχημάτων, πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων ως
και να συνάπτει υιοθετεί ή εκτελεί οιεσδήποτε συμφωνίες και να αποκτά οιονδήποτε
δικαίωμα ή προνόμιο, αναφερόμενο στην μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση ή
εκμετάλλευση μηχανοκινήτων οχημάτων ή πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων.
3.17. Όπως ανοίγει επ’ ονόματι αυτής Τραπεζικούς Λογαριασμούς εις οιανδήποτε Τράπεζα εις
οιονδήποτε μέρος του κόσμου.
3.18. Όπως αγοράζει, ιδρύει, συμμετέχει, συγχωνεύεται με οιανδήποτε εταιρεία, συνεταιρισμό
ή σύνδεσμο (association), είτε εξαρτώμενες είτε θυγατρικές (Holding or subsidiary), εις
οιονδήποτε μέρος του κόσμου.
3.19. Όπως αποκτά δι' αγοράς, μισθώσεως ή δι οιουδήποτε άλλου τρόπου μηχανοκίνητα
οχήματα, πλοία ή μεταφορικά μέσα οιασδήποτε φύσεως ή είδους.
3.20. Όπως ιδρύει, εγκαθιδρύει, αγοράζει, ενοικιάζει ή άλλως πως κτάται γραφεία, υποστατικά,
αίθουσες εκθέσεων (show rooms), εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου προς τον σκοπό της
προαγωγής των σκοπών της Εταιρείας.
3.21. Όπως ιδρύει και διαχειρίζεται είτε μόνη ή με άλλους αποθήκες και σταθμούς βενζίνης και
εξυπηρετήσεως, αποθήκες, γκαράζ, αίθουσες εκθέσεων (show rooms), γραφεία και
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πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και όπως ασχολείται με οιανδήποτε δραστηριότητα η οποία
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τοuς σκοπούς της Εταιρείας.
3.22. Όπως αποκτά, αποδέχεται υπό τύπον δωρεάς, λαμβάνει επί μισθώσει ή uπομισθώσει ή
επ'αvταλλάγματι ή άλλως πως αποκτά ή κατέχει (δι' οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον)
οιασδήποτε γαίας, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες,
εμπορεύματα (για την λειτουργία επιχειρήσεως), πλοία ή βυθοκόρα και πάσης φύσεως
και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξαρτήτως εάν αύτη είναι ενυπόθηκος,
βεβαρημένη ή μη) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρουσα για τους σκοπούς των εργασιών
της Εταιρείας ή οιουδήποτε κλάδου ή τμήματος ταύτης ή σε σχέση προς αυτές ή η οποία
δύναται να επαυξήσει την αξία οιωνδήποτε ετέρων περιουσιακών τούτων στοιχείων της
Εταιρείας.
3.23. Όπως ανεγείρει, συντηρεί, θέτει σε λειτουργία, διαχειρίζεται, κατασκευάζει,
επανακατασκευάζει, μετατρέπει, επεκτείνει, επισκευάζει, βελτιώνει, διασκευάζει,
επιπλώνει, διακοσμεί ελέγχει, κατεδαφίζει και αντικαθιστά οιαδήποτε καταστήματα,
γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις αρδεύσεως ή
υδρεύσεως, εργαστήρια, εργοστάσια, μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα,
αποθήκες και οιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και πάσης
φύσεως διευκολύνσεις ή κατασκευές, ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει επιθυμητές δια τους
σκοπούς των εργασιών της και όπως συνεισφέρει, επιχορηγεί, ή άλλως πως συνδράμει ή
μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή
έλεγχο τούτων.
3.24. Όπως βελτιοί, διαχειρίζεται, ελέγχη, καλλιεργή, αναπτύσση, εκμεταλλεύηται,
ανταλλάσση, εκμισθοί ή άλλως πως παραχωρή, υποθηκεύη, επιβαρύνη, τωλή, εκποιή,
χορηγή ως δωρεάν, επωφελήται, παραχωρή δικαιώματα και προνόμια αφορώντα εις τα
περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή εφ'ών έχει
συμφέρον η Εταιρεία ή άλλως πως επιλαμβάνηται απάντων ή μέρους των περιουσιακών
τούτων στοιχείων της Εταιρείας και όπως υιοθετή τα κατά την κρίσιν της. Εταιρείας
επωφελή μέσα διά την γνωστοποίησιν και διαφήμισιν των εργασιών και προϊόντων της
Εταιρείας.
3.25. Όπως κατασκευάζη, επισκευάζη, εισάγη, αγοράζη, πωλή, εξάγη, εκμισθοί και γενικώς
συναλλάτηται ή εμπορεύηται πάσης φύσεως εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευάς,
μυχανικάς εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία,
δικαιώματα ιδιοκτησίας και πάσης φύσεως δικαιώματα ή πράγματα άτινα η Εταιρεία
κρίνει ότι δύναται να χρησιμοποιήση ή πραγματευθή αναφορικώς προς οιονδήποτε των
σκοπών αυτής.
3.26. Όπως αξιοποιή, δι'οικοδομικούς ή ετέρους σκοπούς, δfδη επί μισθώσει ή υπομισθώσΈι ή
επ'ενοικίω, εκχωρή ή χορηγή άδειαν επί του όλου ή οιουδήποτε μέρους ή μερών της
ακινήτου ιδιοκτησίας και επιβαρύνει ή uποθηκεύη το όλον ή οιονδήποτε μέρος ή μέρη της
ακινήτου ιδιοκτησίας της ανηκούσης εις την Εταιρείαν ή τα επ'αυτών δικαιώματα ή εφ'ών
έχει συμφέρον η Εταιρεία υπό τους εκάστοτε υπό της Εταιρείας καθοριζομένους όρους.
3.27. Όπως αγοράζη, ή άλλως πως αποκτά εν όλω ή εν μέρει τας επιχειρήσεις, τα στοιχεία
ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τος υποχρεώσεις οιασδήποτε εταιρείας,
οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, συσταθέντων δι άπαντας ή τινας των σκοπών
των εμπιπτόντων εντός των επιδιώξεων της Εταιρεiας ή συσταθέντων διά την εvάσκησιν
οιωνδήποτε εργασιών άτινας ή Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη όπως ενασκή ή
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σκοπούντω·v την ενάσκησιν τοιούτων εργασιών ή κατεχόντων περιουσιακά στοιχεία
κατάλληλα διά τους σκοπούς της Εταιρίας, και όπως αναλαμβάνη διεξάγη και ενασκή ή
εκκαθαρίζη και διαλύη οιανδήποτε τοιαύτην επιχείρησιν και εις αντάλλΟVμα διά την
τοιαύτην απόκτησιν καταβάλλη τοις μετρητοίς, εκδίδη μετοχάς, αναλαμβάνη οιασδήποτε
υποχρεώσεις ή αποκτά οιαδήποτε συμφέροντα επί των εργασιών του πωλητού.
3.28. Όπως εξαιτήται και λαμβάνη, αγοράζη ή άλλως πως αποκτά οιαδήποτε εμπορικά σήματα,
προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί προνομίων ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεως
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικός μεθόδους,
εφ'όσον ταύτα ήθελον κριθή χρήσιμα διά τους σκοπούς της Εταιρείας, προς τούτοις δε
χορηγή άδειας χρήσεως τούτων.
3.29. Οπως καταβάλλη άπαντα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνας αίτινες ήθελον διενεργηθή
ή επενεχθή καθ'όσοv αφορά εις την προαγωγήν, σύστασιν και ίδρuσιν της Εταιρείας ή
άτινας η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει ως τrροκαταρκτικάς δαπάvας, ή δαπάνας αιτινες
ήθελον διενεργηθή προ της εγγραφής και προς τον σκοπόν εγγραφής της Εταιρείας
περιλαμβανομένων της αμοιβής διά παρασχεθείσας επαγγελματικός υπηρεσίας, των
εξόδων διαφημίσεως, των φόρων, των προμηθειών διά την εξασφάλισιν διαθέσεως
χρεωγράφων (underwriting commissions) των μεσιτικών, των εξόδων εκτυπώσεως και
γραφικής ύλης των μισθών των υπαλλήλων και ετέρων παρομοίων δαπανών ως και
δαπανών συναφών προς την ίδρυσιν και λειτουργίαν πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων
ή τοπικών διοικήσεων ή ετέρων σωμάτων.
3.30. Όπως, άμα τη εκδόσει μετόχων, ομολόγων (debentures) ή ετέρων χρεωγράφων της
Εταιρείας, χωρή εις τον διορισμόν μεσιτών, αντιπροσώπων επί προμηθεία και προσώπων,
οργανισμών ή τραπεζών εξασφαλιζουσών την διάθεσιν χρεωγράφων (underwriters), και
προνοή διά την αμοιβήν τούτων διά τας υπ'αuτών παρεχομένας υπηρεσίας, διά πληρωμής
τοις μετρητοίς ή διά της εκδόσεως μετοχών, ομολόγων, (debentures) ή ετέρων
χρεωγράφων της Εταιρείας, ή διά της παροχής δικαιώματος επιλογής προς κτήσιν τούτων
ή καθ'οιονδήποτε έτερον νόμιμον τρόπον.
3.31. Όπως σuνάπτη δάνεια, εξευρίσκη χρήματα ή εξασφαλίζη υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας
είτε ετέρου τινός προσώπου) εν ώ τρόπω και υφ'ούς όρους ήθελε κρίνει σκόπιμον,
ειδικώτερον δε διά της εκδόσεως χρεωστικών ομολόγων, (debentures and debenture
stock) (ών η ισχύς είναι διηνεκής ή δύναται να τερματισθή), γραμματίων, υποθηκών ή
οιωνδήποτε ετέρων χρεωγράφων, σuσταθέντων ή εδραζομένων εφ'απάντων ή τινών των
περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του μη
κληθέντος προς καταβολήν κεφαλαίου αυτής, ή άνευ οιασδήποτε τοιαύτης εξασφαλίσεως
και υπό τοιούτους όρους, καθ'όσον αφορά εις την προτεραιότητα ή άλλως πως, ως η
Εταιρεία ήθελε κατά το δοκούν εκάστοτε καθορίσει.
3.32. Όπως χορηγή πιστώσεις και παρέχη χρηματικά δάνεια εις καταβολάς εις οιονδήποτε
πρόσωπον, οίκον ή εταιρείαν εγγυάται και παρέχη εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή
εξασφαλίσεις (indemnities) διά την πληρωμήν χρημάτων ή την εκπλήρωσιν συμβάσεων ή
υποχρεώσεων υπό οιουδήποτε προσώπου, οίκου ή εταιρείας όπως εξασφαλίζη ή
αναλαμβάνη καθ'οιονδήποτε τρόπον την αποπληρωμήν χορηγηθέντων χρημάτων ή
παρασχεθέντων χρηματικών δανείων εις οιονδήποτε πρόσωπον, οίκον ή εταιρείαν και
όπως άλλως συνδράμει οιονδήποτε πρόσωπον ή εταιρείαν καθ'όν τρόπον η Εταιρεία
ήθελε κρίνει πρέπον.
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3.33. Όπως εκδίδει, απογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εμπορεύεται και
άλλως πως συναλλάττεται συναλλαγματικός, γραμμάτια εις διαταγήν (promissory notes)
φορτωτικός και ετέρους διαπραγματευσίμοuς ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίας.
3.34. Όπως αποδέχηται καταθέσεις χρημάτων τη καταβολή τόκου επ'αυτώv ή μη.
3.35. Όπως χορηγή χρήματα και παρέχη χρηματικά δάνεια είτε επί τη λήψει της προσηκούσης
κατά την κρίσιν της Εταιρείας εγγυήσεως είτε άνευ οιασδήποτε τοιαύτης εγγυήσεως.
3.36. Όπως επενδύη τα χρήματα της Εταιρείας, ών αύτη δεν έχει άμεσον χρείαν, εις τοιαύτας
επενδύσεις, πλήν των ιδίων αυτής μετόχων, ως το Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελεν
εκάστοτε αποφασίσει.
3.37. Όπως εκδίδη ή εγγυάται την έκδοσιν ή την καταβολήν τόκου επί των μετοχών, χρεωστικών
ομολόγων (debentures and debenture stock) ή ετέρων χρεωγράφων ή υποχρεώσεων
οιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και όπως καταβάλλη ή προνοή διά την καταβολήν
μεσιτικών, προμηθείας και εξόδων διά την εξασφάλισιν διαθέσεως χρεωγράφων
{underwriting), εν σχέσει προς πάσαν τοιαύτην έκδοσιν.
3.38. Όπως αποκτά δι'εγγραφής, αγοράς ή άλλως πως, και όπως αποδέχηται, λαμβάνη, κατέχη,
εμπορεύητα1, μετατρέπη και πωλή οιασδήποτε φύσεως μετοχάς, κεφάλαιον (stock),
ομόλογα ή έτερα χρεώγραφα ή συμφέροντα οιασδήποτε ετέρας εταιρείας, οργανισμού ή
επιχειρήσεως και όπως γίνεται συνεταίρος εις οιανδήποτε ομόρρυθμον ή ετερόρρυθμον
εταιρείαν.
3.39. Όπως εκδίδη και κατανέμη αποπληρωθείσας ή μή αποπληρωθείσας μετοχάς εκ του
κεφαλαίου της Εταιρείας ή εκδίδη ομόλογα (debentures) ή χρεώγραφα διά την πληρωμήν,
εν όλω ή εν μέρει, οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας αγορασθείσης ή άλλως πως
αποκτιθείσης υπό της Εταιρείας ή οιωνδήποτε υπηρεσιών παρασχεθεισών προς την
Εταιρείαν και αμοίβη εις χρήμα ή άλλως πως οιονδήποτε πρόσωπόν, οίκον ή εταιρείαν δι
υπ'αυτών παρασχεθείσας προς την Εταιρείαν υπηρεσίας ή χορηγή δωρεάς εις τα τοιαύτα
πρόσωπα.
3.40. Όπως καθιδρύη πρακτορεία και τοπικά συμβούλια, προς τούτοις δε ρυθμίζη και καταργή
ταύτα.
3.41. Όπως λαμβάνη μέτρα διά την ευημερiαν των παρά τη Εταιρεία απασχολουμένων
προσώπων (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων αυτής) ή των προγενεστέρως παρ'
αυτή ή τοις προσώποις άτινα διεδέξατο η Εταιρεία εις τος επιχειρήσεις αυτής,
απασχολουμένων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων) ή των παρά τινι
εξηρτημένη ή συγγενούς φύσεως (allied) ή συμβεβλημένη (associated) εταιρεία
απασχολουμένων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των ξιωματούχων), ως και των
συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και οικογενειών αυτών, δ1ά χρηματικών χορηγημάτων,
συντάξεων ή ετέρων πληρωμών {περιλαμβανομένων και των πληρωμών ασφαλίστρων)
και όπως συνιστά, συνδράμη ή άλλως πως ενισχύει, οιαδήποτε τράστ (trust), ταμεία ή
σχέδια επ'οφέλει των προσώπων αυτών, ως και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά,
εθνικά ή έτερα ιδρύματα ή σκοπούς, έχοντας ηθικάς ή ετέρας αξιώσεις όπως τύχωσι της
συνδρομής ή ενισχύσεως της Εταιρείας, ως εκ της φύσεως ή του τόπου των εργασιών της
ή άλλως πως.
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3.42. Όπως προβαiνη εκάστοτε εις την καταβολήν συνδρομών ή εισφορών διά φιλανθρωπικούς,
αγαθοεργούς, ή χρησίμους, δημοσίου χαρακτήρος σκοπούς, η ενίσχυσις των οποίων
ήθελε, κατά την κρίσιν της Εταιρείας, συμβάλει εις την επαύξησιν της φήμης ή της
δημοτικότητας αυτής μεταξύ του προσωπικού της, των πελατών της ή του κοινού.
3.43. Όπως συνομολογή και θέτη εν εφαρμογή συμφωνίας αφορώσας εις την από κοινού
άσκησιν εργασιών, ένωσιν συμφερόντων, περιορισμού του ανταγωνισμού,
συνεταιρισμού, ή την συμμετοχήν εις κέρδη ή την συγχώvευσιν μεθ'οιασδήποτε ετέρας
εταιρείας ή οιουδήποτε συνεταιρισμού ή προσώπου, ασκούντος εργασίας εμπιπτούσας
εντός των σκοπών της παρούσης Εταιρείας.
3.44. Όπως καθιδρύη, προάγη την ίδρuσιν και άλλως πως συνδράμη οιανδήποτε εταιρείαν ή
εταιρείας επί τω τέλει κτήσεως οιουδήποτε των περιουσιακών στοιχείων ή προωθήσεως
οιουδήποτε των σκοπών της παρούσης Εταιρείας ή δι'οιονδήποτε έτερον σκοπόν όσης
ήθελεν θεωρηθή ότι προώρισται να αποβή αμέσως ή εμμέσως προς όφελος της παρούσης
Εταιρείας.
3.45. Όπως αιτήται, προάγη και επιτuγχάνη την ψήφισιν οιουδήποτε Νόμου, την έκδοσιν
οιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκρισιν
αποφάσεως, Καταστατικού, την εξασφάλισιν οιασδήποτε παραχωρήσεως, δικαιώματος,
προνομίου και την έκδοσιv οιασδήποτε αδείας, ίνα ούτω δυνηθή η Εταιρεία να επιτύχη
οιονδήποτε των σκοπών αυτής ή να επιφέρη οιανδήποτε τροποποίησιν εις την όλην
διάρθρωσιν αυτής ή δι οιονδήποτε έτερον, επωφελή, κατά την κρίσιν της Εταιρείας
σκοπόν. Όπως αντιτίθεται εις πάσαν διαδικασία ή αίτησιν ήτις ήθελε κριθή ως σκοπούσα
να παραβλάψη, αμέσως ή εμμέσως, τα συμφέροντα της Εταιρείας και όπως σuvάπτη και
εκτελή οιανδήποτε σuμφωνίαν μεθ'οιασδήποτε Κυβερνήσεως ή Αρχής (ανωτάτης,
δημοτικής, τοπικής ή ετέρας τοιαύτης), ήτις ήθελε κριθή ως δυναμένη να σuμβάλη εις την
επίτευξιν απάντων ή τιvώv των σκοπών της Εταιρείας.
3.46. Όπως πωλή, εκποιή, υποθηκεύη, επιβαρύνη, παρέχη δικαιώματα ή προνόμια (rights or
options) ή μεταβιβάζη τος εργασίας, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της
Εταιρείας ή οιονδήποτε μέρος τούτων, έναντι οιουδήποτε ανταλλάγματος, όπερ η
Εταιρεία ήθελε, κατά το δοκούν, αποδεχθή.
3.47. Όπως αποδέχηται κεφάλαιον (stock) ή μετοχάς ή ομόλογα {debentures), ομόλογα
ηγγυημένα δι'uποθήκης (mortgage debentures) ή έτερα χρεώγραφα οιασδήποτε ετέρας
εταιρείας δ1ά την πληρωμήν, εν όλω ή εν μέρει, οιασδήποτε υπηρεσίας παρασχεθείσης
αυτή ή πώλησιν ενεργηθείσαν προς αυτήν υπό της παρούσης Εταιρείας ή δι'οιονδήποτε
χρέος οφειλόμενον υπό της ετέρας τοιαύτης εταιρείας.
3.48. Όπως διανέμη εις είδος (in specie) ή άλλως πως, ως ήθελε εκάστοτε αποφασισθή,
οιαδήποτε στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας, μεταξύ των μελών αυτής, ειδικώτερον δε
τας μετοχός, τα ομόλογα (debentures) ή έτερα χρεώγραφα οιασδήποτε ετέρας εταιρείας
αvηκούσης τη παρούση Εταιρεία ή άτινα η παρoύσα Εταιρεία δυνατόν να κέκτηται
εξοuσίαν όπως διαθέτη.
3.49. Όπως ενεργή απάσας ή τινας των διά του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου επιτρεπομένων
πράξεων, εις οιονδήποτε εν των κόσμω μέρος, είτε αφ'εαυτής είτε ομού ή από κοινού
μεθ'ετέρων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε ως πράκτωρ, επίτροπος (trustee),
εντολεύς, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος ετέρων εταιρειών, οίκων, ή προσώπων, είτε
μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπερβολάβωv ή αντιπροσώπων.
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3.50. Όπως προάγη την εγγραφήν ή αναγνώρισ1ν της Εταιρείας εν οιαδήποτε χώρα ή τόπω.
Όπως εκτελή χρέη γραμματέως, διευθυντού ή ταμίου οιασδήποτε ετέρας εταιρείας.
3.51. Γενικώς όπως διενεργή πάσαν ετέραν πράξιν, ήτις ήθελε φανή τη Εταιρεία ως
παρεμπίπτουσα ή ως συμβάλλουσα εις την επίτεuξιν απάντων ή τινων των εν τοις
ανωτέρω σκοπών.»

Γ.20.

Σημαντικές συμβάσεις

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υφίστανται σημαντικές συμβάσεις,
που να μην εμπίπτουν σε εκείνες που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας και οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν δικαίωμα ή υποχρέωση που είναι σημαντικά για
το Συγκρότημα.

Γ.21.

Έγγραφα προς επιθεώρηση στη διάθεση του κοινού

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιμές ημέρες και ώρες (08:00 – 17:00 Δευτέρα με Παρασκευή) στο εγγεγραμμένο γραφείο της
Εταιρείας στην Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building, 2108 Λευκωσία, Κύπρος για όλη την περίοδο ισχύος
του Ενημερωτικού Δελτίου:
• Το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό, και
• Οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που αναφέρονται στο Μέρος Ζ. Δηλώσεις ευθύνης και
γραπτές συγκαταθέσεις.
Τα πιο πάνω έγγραφα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
netinfo.eu/investors.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα είναι
διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του ως εξής:
σε ηλεκτρονική μορφή:
• στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, netinfo.eu/investors,
• στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, www.sharelinksecurities.com,
• στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, www.cse.com.cy, και
• στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, www.cysec.gov.cy.
και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία, Κύπρος.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες ξεχωριστά στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, netinfo.eu/investors.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους δεν αποτελούν
μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου και δεν έχουν ελεγχθεί ούτε εγκριθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
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Δ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

Δ.1.

Υπεύθυνα πρόσωπα για το σημείωμα εκδιδομένων τίτλων

Τα πρόσωπα υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Μέρος Δ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ και η έγκριση της αρμόδιας αρχής έχουν αναφερθεί στο Μέρος
Γ.1. Υπεύθυνα πρόσωπα.
Οι δηλώσεις ευθύνης των υπεύθυνων προσώπων βρίσκονται στο Μέρος Ζ. Δηλώσεις ευθύνης και
γραπτές συγκαταθέσεις.

Δ.2.

Παράγοντες κινδύνου των Μετοχών

Για πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την Εισαγωγή και με τις
Μετοχές, δείτε Μέρος Β.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές και Μέρος Β.3. Κίνδυνοι που
σχετίζονται με την Εναλλακτική Αγορά.

Δ.3.

Ουσιώδες πληροφορίες για την Εισαγωγή

Δ.3.1. Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης του Συγκροτήματος επαρκεί για τις
τρέχουσες δραστηριότητες του για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή προσφορά προϊόντων
και σημαντική καινοτόμο τεχνολογία που θα έχει ισχυρά αποτελέσματα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα
αλλά και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως υπάρχουν σήμερα
διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων του Συγκροτήματος που
επιτυγχάνουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και μεγιστοποίηση της απόδοσης στους Μετόχους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί ενεργά τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος και
προσπαθεί να βελτιώσει την κεφαλαιακή του βάση και τη ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό, το 2018 η
Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Ομολόγων ονομαστικής αξίας €600.000 και μετοχικό κεφάλαιο για
το ποσό των €1.000.090.
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Δ.3.2. Κεφαλαιοποίηση και χρέος
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία με βάση τους μη ελεγμένους λογαριασμούς
διοίκησης του Συγκροτήματος κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για την κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων και
Δανεισμού του Συγκροτήματος.
Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμός
Σε Ευρώ (€)
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός
Εξασφαλισμένος
Εγγυημένος
Μη εξασφαλισμένος / Μη εγγυημένος
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού

31.12.2020
Μη Ελεγμένα
389.415
0
0
389.415

Μη Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός
Εξασφαλισμένος
Εγγυημένος
Μη εξασφαλισμένος / Μη εγγυημένος
Σύνολο Μη Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού

3.321.864
0
0
3.321.864

Σύνολο Δανεισμού

3.711.279

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.820.547
1.282.911
(474.955)
3.628.503

Σύνολο Δανεισμού και Ιδίων Κεφαλαίων

7.339.782

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία με βάση μη ελεγμένους λογαριασμούς
διοίκησης του Συγκροτήματος κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για την κατάσταση του καθαρού
χρηματοοικονομικού χρέους του Συγκροτήματος.
Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος
Σε Ευρώ (€)
A Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
B Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Γ
Επενδύσεις για εμπορία
Δ Ρευστότητα (Δ)=(Α)+(Β)+(Γ)
Ε

Άλλα κυκλοφορούν ενεργητικό

Ζ
Η
Θ
Ι

Τρέχον δανεισμός & τραπεζικά παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Άλλες τρέχων υποχρεώσεις
Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (Ι)=(Ζ)+(Η)+(Θ)

Κ

Καθαρή τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση (Κ)=(Ι)-(Ε)-(Δ)

Λ

Μακροπρόθεσμα δάνεια

31.12.2020
Μη Ελεγμένα
507.170
1.093.298
0
1.600.467
183.010
1.226.290
1.284.873
6.429
2.517.592
734.115
3.711.279
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Μ
Ν
Ξ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Άλλα μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Ξ)=(Λ)+(Μ)+(Ν)

71.594
61.502
3.844.376

Ο

Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (Ο)=(Κ)+(Ξ)

4.578.491

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι το Συγκρότημα δεν έχει οποιεσδήποτε έμμεσες ή ενδεχόμενες
οφειλές. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στο βαθμό χρέωσης από τις 31 Δεκεμβρίου
2020 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Δ.3.3. Συμφέροντα προσώπων που συμμετέχουν στην Εισαγωγή
Δεν υφίστανται συγκρούσεις ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που
έχει έναντι της Εταιρείας οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στην παρούσα Εισαγωγή και των
ιδιωτικών συμφερόντων ή / και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού.
Οι εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι της Εταιρείας δεν έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα σε
συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία πέραν αυτών που σχετίζονται με την
επαγγελματική τους ιδιότητα.
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης δηλώνει ότι, κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου:
• δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία (υπό την
έννοια του αρ. 148 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, ως ισχύει), με εξαίρεση:
o ότι θα λάβει αμοιβή που σχετίζεται με την παρούσα Εισαγωγή, και
o ότι ενδέχεται να συνάψει στο μέλλον συναλλαγές επενδυτικής τραπεζικής και
χρηματιστηριακές συναλλαγές με την Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
της.
• δεν έχει συμφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς την Εισαγωγή.

Δ.3.4. Λόγοι της Εισαγωγής
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά την εισαγωγή Μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν θα γίνει
οποιαδήποτε νέα έκδοση Μετοχών. Οι εκδομένες μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ
του ΧΑΚ από τις 22 Απριλίου 2016.
Η Εταιρεία αποφάσισε την Εισαγωγή έτσι ώστε όλοι οι Μέτοχοι της να έχουν πρόσβαση στα
πλεονεκτήματα που έχουν οι επενδυτές εταιρειών που είναι εισηγμένες σε μια διεθνώς
αναγνωρισμένη και ρυθμιζόμενη / οργανωμένη αγορά.
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Δ.4.

Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές

Δ.4.1. Περιγραφή των κινητών αξιών προς Εισαγωγή
Εισαγωγή

:

Μετοχές

:

Κατηγορία αξιών

:

ISIN
LEI
Κώδικας Διαπραγμάτευσης
Τιμή εισαγωγής

:
:
:
:

Η εισαγωγή των 12.820.670 Μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί
στην Εναλλακτική Αγορά .
Οι συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,22 η
κάθε μια, οι οποίες είναι εισηγμένες στην ΝΕΑ και θα
εισαχθούν στην Εναλλακτική Αγορά δια του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου αφού πάψουν να διαπραγματεύονται
στην ΝΕΑ.
Συνήθεις μετοχές με τα ίδια δικαιώματα με όλες τις
υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.
CY0106391119
213800R1Y4HOZKOUVA89
ΝΕΤΙΝ
Η τιμή εισαγωγής των Μετοχών θα είναι η τελευταία τιμή
διαπραγμάτευσης / κλεισίματος των Μετοχών στη ΝΕΑ πριν
την ημερομηνία της Εισαγωγής. Ενδεικτικά, η τρέχουσα τιμή
διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου είναι €1,24.

Δ.4.2. Υφιστάμενη νομοθεσία
Οι Μετοχές έχουν εκδοθεί και παραχωρηθεί βάσει του κυπριακού δικαίου και σύμφωνα με τον περί
Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. και διέπονται από τους εκάστοτε εν ισχύ νόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να
δικάσουν οποιεσδήποτε διαφορές που μπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση με τις Μετοχές.

Δ.4.3. Μορφή των Μετοχών και τήρηση μητρώου Μετόχων
Οι Μετοχές είναι ονομαστικοί τίτλοι και έχουν άυλη μορφή. Διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και είναι
ελεύθερες μεταβιβάσιμες. Η τήρηση του μητρώου των Μετόχων γίνεται από το Κεντρικό Αποθετήριο
/ Μητρώο (ΚΑΜ) του ΧΑΚ, στη Λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος 71-73, Λευκωσία 1096.

Δ.4.4. Νόμισμα των Μετοχών
Το νόμισμα των Μετοχών είναι το Ευρώ (€).

Δ.4.5. Περιγραφή των δικαιωμάτων των Μετόχων
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δικαιώματα των Μετόχων:
Δικαιώματα μερίσματος
:
Δικαίωμα ψήφου στις γενικές :
συνελεύσεις των Μετόχων
Δικαίωμα προαγοράς στην εγγραφή :
αξίων της ίδιας κατηγορίας

Ναι, δείτε Μέρος Γ.18.5. Μερισματική Πολιτική
Ναι, μια ψήφο ανά Μετοχή
Ναι
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Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του
Εκδότη
Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε
περίπτωση εκκαθάρισης
Ρήτρες εξαγοράς
Ρήτρες μετατροπής

:

Ναι, δείτε Μέρος Γ.18.5. Μερισματική Πολιτική

:

Ναι

:
:

Όχι
Όχι

Δ.4.6. Απόφαση έκδοσης
Δεν ισχύει. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά την εισαγωγή Μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί και
δεν θα γίνει οποιαδήποτε έκδοση νέων Μετοχών.

Δ.4.7. Ημερομηνία έκδοσης
Δεν ισχύει.

Δ.4.8. Περιορισμοί στη δυνατότητα μεταβίβασης των Μετοχών
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση των κινητών αξιών. Η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.

Δ.4.9. Υποχρεωτική εξαγορά Μετοχών και δικαιώματα των Μετόχων
Η απόκτηση σημαντικού αριθμού Μετοχών υπόκειται στις διατάξεις του περί Δημοσίων Προτάσεων
Εξαγοράς Νόμου του 2007 (όπως τροποποιήθηκε), ο οποίος επιβάλλει περιορισμούς ή υποχρέωση
υποβολής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση σημαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των μετοχών
μίας εταιρείας με μετοχές εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου, ή οποιουδήποτε
εσωτερικού κανονισμού του Εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να
αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του Εκδότη ή την υποχρεωτική εξαγορά όλων των
Μετοχών.
Δ.4.9.1. Δικαιώματα Μετόχων σε περιπτώσεις διατύπωσης δημόσιας πρότασης
Στην περίπτωση διατύπωσης δημόσιας πρότασης για τις Μετοχές, οι οποίες δεν κατέχονται από τον
προτείνοντα, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι, ως κάτοχοι υπό εξαγορά Μετοχών, έχουν τα δικαιώματα
που προβλέπονται από τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (όπως
τροποποιήθηκε), τα οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, το
δικαίωμα της παροχής επαρκούς χρόνου και το δικαίωμα της παροχής ικανοποιητικής ενημέρωσης
και πληροφόρησης.
Επίσης, οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση για τις υπό την κατοχή
τους Μετοχές, με ειδοποίηση προς τον προτείνοντα εντός της προθεσμίας αποδοχής της δημόσιας
πρότασης που καθορίζεται στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης, και η οποία δε δύναται να είναι
μικρότερη των τριάντα (30) ημερών και μεγαλύτερη των πενήντα πέντε (55) ημερών από την
ημερομηνία κατά την οποία το έγγραφο της δημόσιας πρότασης δημοσιοποιήθηκε.
Δ.4.9.2. Δικαιώματα Μετόχων σε περιπτώσεις υποχρεωτικής εξαγοράς (squeeze out)
Βάσει του άρθρου 36 του Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (όπως τροποποιήθηκε),
στις περιπτώσεις που ο προτείνοντας έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους
Μετοχών, δικαιούται να αποκτήσει όλες τις υπόλοιπες μετοχές του Εκδότη σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις
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(α) ο προτείνων κατέχει τίτλους του Εκδότη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του
συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των
δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, ή
(β) ο προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια
αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90%
του συνόλου των τίτλων του Εκδότη που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το
90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση,
Ο προτείνων δικαιούται να ασκήσει το προαναφερόμενο δικαίωμα εξαγοράς εντός τριών (3) μηνών
από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.
Οι κάτοχοι Μετοχών, τους οποίους οι Μετοχές εξαγοράζονται μέσω του δικαιώματος εξαγοράς,
δικαιούνται να λάβουν νομικά μέτρα κατά του προτείνοντα και να αμφισβητήσουν το ύψος του
προσφερόμενου ανταλλάγματος. Τα νομικά μέτρα δύναται να ληφθούν εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία της ανακοίνωσης του προτείνοντα για την καταβολή του ανταλλάγματος και την
μεταβίβαση των Μετοχών.
Δ.4.9.3. Δικαίωμα εξόδου (sell out) των Μετόχων με την ολοκλήρωση δημόσιας πρότασης
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (όπως
τροποποιήθηκε), εάν μετά την ολοκλήρωση μιας δημόσιας πρότασης:
(α) ο προτείνων κατέχει τίτλους του Εκδότη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του
συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των
δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, ή
(β) ο προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια
αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90%
του συνόλου των τίτλων του Εκδότη που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το
90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση,
ο κάτοχος των εναπομείναντων τίτλων του Εκδότη δικαιούται να απαιτήσει από τον προτείνοντα
όπως αγοράσει και τους δικούς του τίτλους σε δίκαιη τιμή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη
λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Δ.4.10. Πρόσφατες και τρέχουσες δημόσιες προτάσεις εξαγοράς για τις Μετοχές
Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάμενων Μετοχών. Δεν υπήρξαν κατά το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ούτε υφίστανται κατά την Ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, οι Μετοχές δεν αποτελούν αντικείμενο
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Δ.4.11. Φορολογία
Τα παρακάτω είναι μια σύνοψη ορισμένων Κυπριακών φορολογικών ζητημάτων, που σχετίζονται με
την απόκτηση, ιδιοκτησία και διάθεση μετοχών. Η περίληψη δεν αποτελεί, ούτε θα πρέπει να
εκλαμβάνεται ως μια ολοκληρωμένη περιγραφή ή ανάλυση όλων των φορολογικών ζητημάτων που
ενδέχεται να σχετίζονται με την απόφαση απόκτησης, ιδιοκτησίας και διάθεσης των Μετοχών. Η
σύνοψη αυτή βασίζεται στη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Κύπρο
κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα οποία μπορούν να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους
φορολογικούς συμβούλους ως προς τις Κυπριακές ή άλλες φορολογικές συνέπειες που προκύπτουν
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από την απόκτηση, ιδιοκτησία και διάθεση Μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τους
συνθήκες.
Δ.4.11.1. Κέρδη από πωλήσεις τίτλων
Δυνάμει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε, κέρδη
από την πώληση τίτλων, όπως μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιριών
ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, και δικαιώματα επ'
αυτών, εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος στην Κύπρο. Η εξαίρεση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από
την περίοδο διακράτησης, τον αριθμό των τίτλων που κρατούνται ή την εμπορική φύση του κέρδους.
Κεφαλαιουχικές απώλειες που προκύπτουν από την πώληση τίτλων δεν είναι φορολογικά
εκπιπτόμενες.
Δ.4.11.2. Ειδικό Τέλος επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Από την 1 Ιανουαρίου 2014, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ΧΑΚ, ή ανακοινώνονται στο
ΧΑΚ δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Δ.4.11.3. Φορολογία Μερισμάτων
Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε,
μερίσματα που προέρχονται από εταιρίες οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται
άνευ όρων από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος.
Νοείται ότι, όταν εταιρεία κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη
Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία λαμβάνει μερίσματα, η απαλλαγή δεν
εφαρμόζεται στο βαθμό που τα εν λόγω μερίσματα εκπίπτουν για σκοπούς καθορισμού του
αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας.
Δ.4.11.4. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρίες οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν
υπόκεινται στην Έκτακτη Αμυντική Εισφορά, εάν πρόκειται να καταβληθούν σε άλλη ημεδαπή
εταιρεία στην Κύπρο, εξαιρουμένου μερίσματος που καταβάλλεται έμμεσα μετά την παρέλευση
τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα
εν λόγω μερίσματα προέρχονται. Μερίσματα που καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο Φορολογικό
Κάτοικο Κύπρου υπόκεινται σε παρακράτηση Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς με τον εκάστοτε
φορολογικό συντελεστή (τρέχον συντελεστής 17%).
Η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά περιλαμβάνει διατάξεις για λογιζόμενη διανομή κερδών. Αν μια
εταιρεία Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου δεν προχωρεί σε διανομή, υπό μορφή μερίσματος,
τουλάχιστον του 70% των λογιστικών κερδών μειωμένων από τους φόρους και τις αναπροσαρμογές
που προνοούνται στην νομοθεσία, εντός δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο
τα κέρδη αναφέρονται, τότε λογίζεται διανομή μερίσματος ύψους 70% επί των κερδών αυτών. Το
ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιαδήποτε πραγματική διανομή
μερισμάτων πραγματοποιείται μέχρι την ημερομηνία της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων που
αφορά το φορολογικό έτος για το οποίο τα κέρδη υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή. Η Έκτακτη
Αμυντική Εισφορά παρακρατείτε μόνο για το τμήμα των κερδών που αναλογούν στους μετόχους που
είναι κάτοικοι (domicile) και φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (φυσικά πρόσωπα), καθώς οι κανόνες
λογιζόμενης διανομής δεν εφαρμόζονται σε μετόχους οι οποίοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι
Κύπρου. Η λογιζόμενη διανομή μερίσματος για την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά υπόκειται στον
εκάστοτε φορολογικό συντελεστή (τρέχον συντελεστής 17%) και είναι ευθύνη της εταιρείας να
παρακρατήσει και να εμβάσει την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά στις φορολογικές αρχές. Η Έκτακτη
Αμυντική Εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασμό των Μετόχων.
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Μη Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρίες οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται
άνευ όρων από την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά αν καταβάλλονται σε μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου,
υπό την προϋπόθεση ότι ο μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου έχει υποβάλει στην εταιρεία το
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που επιβεβαιώνει την ιδιότητά του ως μη κάτοικος Κύπρου για το
αντίστοιχο έτος. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία ετησίως.
Δ.4.11.5. Εισφορές Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ)
Με βάση το άρθρο 19 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου (89(I)/2001), όπως τροποποιήθηκε,
το εισόδημα φυσικών προσώπων φορολογικών κάτοικων Κύπρου υπόκειται σε εισφορές στο Γενικό
Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) ύψους 2,65%. Για τον υπολογισμό των εισοδημάτων των προαναφερόμενων
προσώπων συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα που προέρχονται από μερίσματα.

Δ.4.12. Αντίκτυπος εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ
Δεν εφαρμόζεται.

Δ.4.13. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που προσφέρει τις Μετοχές
Δεν ισχύει. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά Μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν γίνεται
οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών.

Δ.5.

Όροι και προϋποθέσεις της δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών

Δεν ισχύει. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων. Ο σκοπός του
Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Εισαγωγή και δεν αφορά δημόσια προσφορά προς το κοινό.

Δ.6.

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και ρυθμίσεις διαπραγμάτευσης

Η Εταιρεία, δια του παρόντος Ενημερωτικό Δελτίο σκοπεύει στην εισαγωγή των Μετοχών προς
διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά.

Δ.6.1. Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η αίτηση για εισαγωγή των Μετοχών στην
Εναλλακτική Αγορά έχει ήδη υποβληθεί στο ΧΑΚ και η ημερομηνία εισαγωγής στην Εναλλακτική
Αγορά, εφόσον εγκριθεί, θα καθοριστεί από το συμβούλιο του ΧΑΚ. Ο Εκδότης υπολογίζει ότι
διάρκεια της διαδικασίας Εισαγωγής να είναι περίπου τρεις (3) με έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης για την Εισαγωγή.

Δ.6.2. Άλλες αγορές στις οποίες οι Μετοχές είναι εισηγμένες
Οι Μετοχές εισάχθηκαν στη ΝΕΑ στις 22 Απριλίου 2016. Με την έγκριση εισαγωγής και πριν την
έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά, οι Μετοχές θα πάψουν να
διαπραγματεύονται στην ΝΕΑ. Οι Μετοχές θα είναι εισηγμένες και θα διαπραγματεύονται μόνο στην
Εναλλακτική Αγορά.
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Δ.6.3. Πληροφορίες διάθεσης νέων Μετοχών
Δεν ισχύει. Η Εταιρεία δεν προσφέρει για εγγραφή ή διαθέτει με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες
της ιδίας κατηγορίας, ή έχει δημιουργήσει κινητές αξίες άλλων κατηγοριών για δημόσια ή ιδιωτική
τοποθέτηση ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με την αίτηση Εισαγωγής.

Δ.6.4. Πληροφορίες για Ειδικό Διαπραγματευτή
Δεν έχει αναλάβει οποιαδήποτε οντότητα ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσει στη
διαπραγμάτευση σε δευτερογενείς αγορές παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς
και πώλησης.

Δ.6.5. Μηχανισμός σταθεροποίησης
Δεν ισχύει.

Δ.6.6. Κατανομή πρόσθετων Μετοχών και δικαίωμα κάλυψης από αναδόχους
Δεν ισχύει. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά Μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν υπάρχει
οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών.

Δ.7.

Κάτοχοι που πωλούν Μετοχές

Δεν ισχύει. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά Μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν γίνεται
οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση Μετοχών.

Δ.8.

Δαπάνες της έκδοσης / προσφοράς

Δεν ισχύει. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων και δεν γίνεται
οποιαδήποτε προσφορά Μετόχων. Ο σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Εισαγωγή και δεν
υπολογίζονται οποιαδήποτε έσοδα από την Εισαγωγή.

Δ.9.

Μείωση της συμμετοχής των Μετόχων

Δεν ισχύει. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά Μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί. Δεν γίνεται
οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών δια του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία μπορεί να
μείωση την συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων.
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Δ.10. Επιπρόσθετες πληροφορίες
Δ.10.1. Συμβολή εμπειρογνωμόνων, εξωτερικών συμβούλων και συνεργατών
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε εμπειρογνώμονες, εξωτερικοί σύμβουλοι και συνεργάτες οι οποίοι
έχουν συμβάλει στην διαδικασία της σύνταξης του σημειώματος εκδιδομένου τίτλου (Μέρος Δ.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ) οι οποίοι δεν έχουν αναγνωρισθεί και επισημανθεί
στο Μέρος Γ.1. Υπεύθυνα πρόσωπα για την σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δ.10.2. Ελεγμένες πληροφορίες του σημειώματος εκδιδομένου τίτλου
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες στο Μέρος Δ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ) οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου ή εξέτασης από ελεγκτές ή άλλους
εμπειρογνώμονες.

98

Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021

Ε.

ΟΡΙΣΜΟΙ

«Εκδότης», «Εταιρεία», «NETinfo
Plc», «NETIN»

:

«Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης»

:

«Διοικητικός Σύμβουλος»
«Διοικητικό Συμβούλιο»
«DBPlatform», «NETinfo Digital
Banking Platform»

:
:
:

«Ο περί Δημοσίων Προτάσεων
Εξαγοράς Νόμος του 2007 (όπως
τροποποιήθηκε)»
«Εισαγωγή»

:

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»
«Έκτακτη Αμυντική Εισφορά»

:

«Εναλλακτική Αγορά»

:

«ΕΔΜΑ», «Εναλλακτικοί Δείκτες
Μέτρησης Απόδοσης»

:

«Ενημερωτικό Δελτίο»

:

«Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος»

:

«Εξαιρούμενες Χώρες»

:

«Επιτροπή Ελέγχου»

:

:

Η εταιρεία NETinfo Plc η οποία συστάθηκε στην Κύπρο
στις 3 Απριλίου 2000 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών
Νόμο, Κεφ. 113 με αριθμό εγγραφής ΗΕ 110368.
Η ΚΕΠΕΥ Sharelink Securities & Financial Services Ltd
(αριθμός άδειας 014/03).
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.
Ένα από τα κύρια προϊόντα του Συγκροτήματος. Μια
πολύ-καναλική λύση ηλεκτρονικής τραπεζικής που
αποτελείται από μια ισχυρή, ανεξάρτητη πλατφόρμα η
οποία διαχειρίζεται κεντρικά όλους τους διαύλους
επικοινωνίας (δείτε Μέρος Γ.5.1. Κυριότερες
δραστηριότητες).
Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του
2007 Ν. (41(I)/2007) (όπως τροποποιήθηκε).
Η εισαγωγή των 12.820.670 Μετοχών που έχουν ήδη
εκδοθεί στην Εναλλακτική Αγορά, δια του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα βάσει του περί
Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
Νόμο του 2002 (117(I)/2002).
Η ρυθμιζόμενη/ οργανωμένη αγορά μετοχών του ΧΑΚ,
η οποία ονομάζεται Εναλλακτική Αγορά.
Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης
(Alternative Performance Measures) οι οποίοι
παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο βάσει των
Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Το παρόν ενημερωτικό δελτίου της Εταιρείας
ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021.
Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού
Δελτίου Νόμος (Ν 114(I)/2005), ως έχει τροποποιηθεί,
κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η
Νότιο Αφρική, η Ιαπωνία, και οποιαδήποτε άλλη χώρα
στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η
ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση
οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή
κανονισμού.
Η επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας.
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«Εσωτερικός Ελεγκτής»

:

«Ετήσια Έκθεση»

:

«Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις»

:

«Θυγατρικές Εταιρείες»

:

«Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο»
«ΚΑΜ»

:
:

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129»

:

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/979»

:

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980»

:

Ο ανεξάρτητος εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας,
στον οποίο ανατίθεται η λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας από την Επιτροπή Ελέγχου.
Η ετήσια ελεγμένη οικονομική έκθεση της Εταιρείας η
οποία ετοιμάζεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, τους
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους,
τις Κανονιστικές Αποφάσεις του ΧΑΚ και τον περί των
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του
2007 (όπως τροποποιήθηκε).
Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της NETinfo Plc για τα έτη που έληξαν στις 31
Δεκεμβρίου 2019, 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31
Δεκεμβρίου 2017.
Οι εταιρείες που ελέγχονται από τον Εκδότη. Κατά την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι
οι ακόλουθες:
• NETinfo Services Limited
• NETinfo CIS LLC
• NETteller Solutions S.A.
• NETinfo Limited
• NETinfo Pay Limited
Το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας.
Το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών,
το οποίο λειτουργεί υπό το ΧΑΚ.
Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου
2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών
αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την
κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/979 της
Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό
σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και
την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις
διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του
ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και
για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της
Επιτροπής.
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 της
Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση
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«ΚΕΔ», «Κώδικας Εταιρικής
Διακυβέρνησης»

:

«Λειτουργός Συμμόρφωσης»
«Μετοχές»

:
:

«Μέτοχοι»
«Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες
Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις»
«Μητρώο Μετόχων»

:
:

«MobileFS», «NETinfo Mobile
Financial Services»

:

«ΝΕΑ», «Νεοαναπτυσσόμενων
Εταιρειών Αγορά»
«Οικονομικές Καταστάσεις»

:

«Ομόλογο»

:

:

:

«Ομολογιούχος»
«Συγκρότημα»
«Συνδεδεμένες Εταιρείες»

:
:
:

«Τιμή Μετατροπής»

:

του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη
μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται
κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την
εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής.
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης που έχει εκδοθεί
από το Συμβούλιο του ΧΑΚ και εφαρμόζεται
υποχρεωτικά από εκδότες με μετοχές εισηγμένες στην
Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, και κατ’ επιλογή από εκδότες με
μετοχές εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά.
Ο λειτουργός συμμόρφωσης της Εταιρείας.
Οι συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας
€0,22 η κάθε μια οι οποίες είναι εισηγμένες στην ΝΕΑ
και θα εισαχθούν στην Εναλλακτική Αγορά δια του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι μέτοχοι της Εταιρείας.
Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές
συνοπτικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την
περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020.
Το μητρώο Μετόχων της Εταιρείας το οποίο τηρείται
από το ΚΑΜ
Ένα από τα κύρια προϊόντα του Συγκροτήματος. Ένα
εναλλακτικό τρόπο πληρωμής μέσω κινητού
τηλεφώνου (δείτε Μέρος Γ.5.1. Κυριότερες
δραστηριότητες).
Η Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (μη
ρυθμιζόμενη / οργανωμένη) του ΧΑΚ.
Οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και
οι Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις.
Το τετραετές, μετατρέψιμο, ομόλογο της Εταιρείας
συνολικής ονομαστικής αξίας €600.000 (600.000
ομόλογα ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστο), το οποίο
εκδόθηκε το 2018 και λήγει το 2022.
Το ομόλογο φέρει ετήσιο επιτόκιο 6,50%, πληρωτέο
ανά εξαμηνία μέχρι την ημερομηνία λήξης του, που
είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022.
Ο κάτοχος του Ομολόγου.
Η Εταιρεία μαζί με τις Θυγατρικές Εταιρείες της.
Οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί
σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού
έλεγχο. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα
συμμετοχής στις αποφάσεις της συνδεδεμένης
εταιρείας που αφορούν οικονομικές και λειτουργικές
πολιτικές.
Ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης τιμής
αγοράς της Μετοχής (average market price) για την
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«ΧΑΚ»

:

περίοδο τεσσάρων μηνών πριν την ημερομηνία λήξης
του Ομολόγου, δηλαδή την περίοδο 1/9/2021 μέχρι
28/2/2022, με την μέγιστη τιμή μετατροπής να ορίζεται
στα €2,00 ανά Μετοχή εάν η μέση τιμή αγοράς (average
market price) κατά την προαναφερόμενη περίοδο
υπερβεί τα €2,50 ανά Μετοχή.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
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ΣΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤ.1.

Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

103 – F1

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι
Μη ελεγμένη ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

1
2-3

Μη ελεγμένη ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων

4

Μη ελεγμένη ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

5

Μη ελεγμένη ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
Σημειώσεις στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

6-7

8 - 56

103 - F2

NETINFO PLC
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικοί Διευθυντές
Βάσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζήκυριακος
Ορλάντο Κατελλάνος
Ανδρέας Πετρίδης (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Ζωή Ζαφειροπούλου (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Μή Εκτελεστικοί Διευθυντές
Παύλος Ιωσηφίδης
Μιχάλης Καμμάς
Ιωάννης Νινιός
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (διορίστηκε στις 31 Μαίου
2019)
Επαμεινώνδας Μεταξάς (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Κέβιν Άσπι (παραιτήθηκε στις 31 Μαίου 2019)
Ιάκωβος Κουμή (παραιτήθηκε στις 31 Μαίου 2019)

Γραμματέας

Πολύκαρπος Χατζήκυριακος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

KPMG Limited

Νομικοί Σύμβουλοι

Δ. Χατζηνέστορος & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
Κυριάκου Μάτση 16 , Eagle House, 8ος Όροφος
Άγιοι Ομολογητές 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Τραπεζίτες

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Alpha Bank Cyprus Ltd
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
Eurobank Cyprus Ltd
Cynergy Bank Limited

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Αγλαντζιάς 23 ,
Κτίριο Netinfo
2108, Λευκωσία
Κύπρος

Αριθμός εγγραφής

HE110368

103 - F3

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
Στις 30 Ιουνίου 2020

Σημ.
Στοιχεία ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
Συμβατικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

30/06/2020
€

Ελεγμένες
31/12/2019
€

20
21
22
24
9

3.276.140
3.458.335
304.000
39.892
7.078.367

3.279.028
3.451.496
304.000
97.002
65.780
7.197.306

25
9
26
27

99.079
103.966
1.224.074
414.152
1.841.271
8.919.638

78.278
251.511
937.935
444.051
1.711.775
8.909.081

29

2.820.547
1.282.911
450.554
(875.121)
3.678.891

2.820.547
1.282.911
450.678
(1.253.920)
3.300.216

31
32
34

3.328.875
74.694
66.233
3.469.802

3.313.584
74.694
66.233
3.454.511

27
31
9
33
34
35

736.289
356.964
302.965
368.298
4.731
1.698
1.770.945
5.240.747

943.504
448.844
755.577
4.731
1.698
2.154.354
5.608.865

30

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
103 - F4

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)
Στις 30 Ιουνίου 2020

30/06/2020
Σημ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

€
8.919.638

Ελεγμένες
31/12/2019
€
8.909.081

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
103 - F5

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

Σημ.

30/06/2020
€

30/06/2019
€

Εισοδήματα
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό κέρδος

9
10

2.642.013
(1.075.804)
1.566.209

2.071.049
(789.719)
1.281.330

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων
Έξοδα Διοίκησης
Άλλα έξοδα για εργασίες
Κέρδος από εργασίες

11
12
13
14
15

8.967
(130.465)
(968.430)
(30.002)
446.279

10.558
(160.420)
(968.793)
162.675

Έσοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Έξοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

17
17

6.088
(68.473)
(62.385)

11.478
(105.399)
(93.921)

383.894

68.754

24

383.894

(6.356)
62.398

18

(5.095)
378.799

(37.118)
25.280

(124)

125.361

(124)
378.675

125.361
150.641

Κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, μετά τη φορολογία
Κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών
εξωτερικού
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα περιόδου
Συνολικά έσοδα περιόδου
Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

19

2,95

0,20

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

19

2,82

0,19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
103 - F6

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό
έκδοσης επανεκτίμηση μετατροπής
Μετοχικό μετοχών υπέρ
ς - Γη και
ξένων Συσσωρευμέν Σύνολο ίδιων
κεφάλαιο
το άρτιο
κτίρια νομισμάτων
ες ζημιές κεφαλαίων
€
€
€
€
€
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019

2.820.547
2.820.547

1.282.911
1.282.911

819.697
819.697

(492.433)
125.361
125.361
(367.072)

(896.577)
25.280
25.280
(871.297)

3.534.145
25.280
125.361
150.641
3.684.786

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020

2.820.547
2.820.547

1.282.911
1.282.911

822.796
822.796

(372.119)
(124)
(124)
(372.243)

(1.253.920)
378.799
378.799
(875.121)

3.300.215
378.799
(124)
378.675
3.678.890

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
103 - F7

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

Σημ.
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος περιόδου
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή μη κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Απόσβεση έρευνας και ανάπτυξης
Μερίδιο κέρδους από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης
Ζημιά από πώληση επενδύσεων που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο
κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μείωση στα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Αύξηση στις εμπρόθεσμες καταθέσεις
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αύξηση στις συμβατικές υποχρεώσεις
Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

20

21
24

17
17
18

21
20

30/06/2020
€

30/06/2019
€

378.799

25.280

80.424

90.670

1.250

(6.080)

(4.607)
138.566

125.361
(4.669)
131.760

-

6.356

12.002
(1.404)
57.403
5.095

(2.815)
89.789
37.118

667.528
(20.801)
(226.609)
173.433
(382.798)
302.925
513.678
(5.095)
508.583

492.770
1.392
(317.156)
179.304
(22.500)
(35.834)
(2.365)
295.611
(55.989)
239.622

(146.655)
(77.536)
6.806
1.404
(215.981)

(225.739)
(54.944)
2.815
(277.868)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
103 - F8

NETINFO PLC
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχεια)
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

Σημ.
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(537.994)
145.063
(57.403)
(450.334)

Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων
μετρητών

-

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου

30/06/2020
€

27

30/06/2019
€

(226.285)
(89.789)
(316.074)
(2.600)

(157.732)
(516.204)

(356.920)
(159.284)

(673.936)

(516.204)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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1.

Αναφέρουσα οικονομική οντότητα
Η NETinfo PLC (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου 2000 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, Κτίριο Netinfo, 2108,
Λευκωσία, Κύπρος.
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι ο σχεδιασμός τραπεζικών λογισμικών και λογισμικών
για τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου.
Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στην Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

2.

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις εξαμηνίες που έληξαν στις 30
Ιουνίου 2019 και 2020 αντίστοιχα, δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι οικονομικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν υπόκεινται σε εποχικές διακυμάνσεις.

3.

Λογιστική βάση
Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως 'το Συγκρότημα').
Οι χρήστες αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
της μητρικής εταιρείας πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος 2019 ώστε να λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής
κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του
Συγκροτήματος.
3.1 Δήλωση συμμόρφωσης
Αυτές οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν
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.
3.2 Βάση επιμέτρησης
Αυτές οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού και των μισθώσεων, των επενδύσεων σε ακίνητα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους.

4.

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ
(€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.
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5.

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)
Κατά την τρέχουσα περίοδο, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα
για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2020. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Πρότυπα, Αναθεωρημένα 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 μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

6.

Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
Η ετοιμασία των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση
κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή
των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και
εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται μελλοντικά, δηλαδή στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν
η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.
6.1 Κρίσεις
Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ακόλουθες σημειώσεις:
Σημείωση 9: ''Εισοδήματα''. Αναγνώριση εισοδημάτων από την πώληση προγραμμάτων λογισμικού και
εφαρμογών διαδικτίου που αναπτύχθηκαν από την Εταιρεία και από παροχή υπηρεσιών.
Σημείωση 21: ''Άυλα στοιχεία ενεργητικού''. Αναφορά στα κριτήρια αναγνώρισης κεφαλαιουχικών
δαπανών, επεξήγηση μεθόδου αποσβέσεων και χειρισμού δαπανών που αφορούν την διατήρηση του
λογισμικού των υπολογιστών.
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6.

6.2 Παραδοχές και εκτιμήσεις
Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς οι οποίες έχουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδες σφάλμα στις λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις:
•

Σημείωση 21 : "Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού". Γίνεται αναφορά στον έλεγχο απομείωσης μη
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και σε σημαντικές υποστηρίζουσες παραδοχές
αναφορικά με τις ανακτήσιμες αξίες και τις αξίες χρήσης.

6.3 Υπολογισμός εύλογης αξίας
Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήματος απαιτούν τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις.
Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων το Συγκρότημα
χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών ανάλογα με
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίμησης, ως ακολούθως:
•

Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

•

Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

•

Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

Εάν οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού
και υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών, τότε η συνολική
εύλογη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών με το χαμηλότερο επίπεδο
των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στο συνολικό υπολογισμό.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων της ιεραρχίας εύλογης αξίας στο
τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η αλλαγή.
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7.

Σημαντικές λογιστικές αρχές
7.1 Βάση ενοποίησης
Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από το Συγκρότημα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το
Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής
του στην εκδότρια εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας
του επί της εκδότριας.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων από την ημερομηνία που αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την
ημερομηνία που τερματίζεται. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν οποιασδήποτε
εξαγορές ή πωλήσεις.
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναπροσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών
προκειμένου οι λογιστικές τους αρχές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί το
Συγκρότημα.
7.2 Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συγκροτήματος σε υφιστάμενες θυγατρικές
Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε θυγατρικές, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια
ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη
ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις σχετικές τους
συμμετοχές στις θυγατρικές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού κατά το οποίο οι μη ελέγχουσες
συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ως συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες που δρουν υπό την ιδιότητα
τους ως ιδιοκτήτες. Δεν γίνονται προσαρμογές στην υπεραξία και κανένα κέρδος ή ζημία δεν
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Όταν το Συγκρότημα απωλέσει τον έλεγχο θυγατρικής, το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει 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
στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής και
τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Το συμφέρον που διατηρείτε σε μια πρώην θυγατρική εταιρεία, επιμετρείται στην εύλογη αξία του κατά
την ημερομηνία που χάνεται ο έλεγχος.
7.3 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 στοιχείων ενεργητικού
από το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους προηγούμενους
ιδιοκτήτες 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.
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7.

7.3 Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)
Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που
μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της 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 στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από
επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα
στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του ανταλλάγματος που
μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της 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.
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οι
αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, εκτός από:
•

αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή στοιχεία
ενεργητικού σχετικά με παροχές σε εργαζόμενους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα
με το ΔΛΠ 12 'Φόροι Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Εργαζόμενους' 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

•

στοιχεία ενεργητικού (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.

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους
κατόχους τους δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού 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 στοιχείων
ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή. Άλλα είδη μη
ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία, ή κατά περίπτωση, με βάση τις απαιτήσεις
άλλων ΔΠΧΑ.
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7.3 Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)
Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού 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. Αλλαγές 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 αλλαγών 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 στοιχείο ενεργητικού 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 στοιχεία ενεργητικού 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.
Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010
λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3.
7.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Συνδεδεμένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της
συνδεδεμένης εταιρείας που αφορούν οικονομικές και λειτουργικές πολιτικές. Επενδύσεις σε
συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά σε τιμή κτήσης, που περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών
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7.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)
και μετέπειτα λογίζεται με τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος.
Τα αποτελέσματα, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ενσωματώνονται σε αυτές τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, εκτός και αν οι επενδύσεις ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς
πώληση, περίπτωση κατά την οποία αυτές λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 ''Μη
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες''.
Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε μία συνδεδεμένη επιχείρηση αναγνωρίζεται
αρχικά στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στο κόστος και προσαρμόζεται στη
συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο του Συγκροτήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά
έσοδα της συνδεδεμένης επιχείρησης. Όταν το μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας συνδεδεμένης
επιχείρησης υπερβαίνει τη συμμετοχή του Συγκροτήματος σε αυτή (η οποία περιλαμβάνει κάθε
μακροπρόθεσμη συμμετοχή που, στην ουσία, αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήματος
στη συνδεδεμένη επιχείρηση), το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις περαιτέρω
ζημιές. Πρόσθετες ζημιές αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που το Συγκρότημα έχει επιβαρυνθεί με
νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συνδεδεμένης
επιχείρησης.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους της επένδυσης πέραν του μεριδίου του Συγκροτήματος στην καθαρή
εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της συνδεδεμένης κατά την ημερομηνία απόκτησης, αναγνωρίζεται ως υπεραξία και
περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου του
Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων
και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων πέραν του κόστους της επένδυσης, αφού επανεκτιμηθεί,
αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί αν πρέπει να αναγνωριστεί οποιαδήποτε
ζημιά απομείωσης αναφορικά με την επένδυση του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρεία. Στην περίπτωση
όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης, ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης (περιλαμβανομένης της
υπεραξίας) ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 ''Απομείωση Αξίας Περιουσιακών
Στοιχείων'' ως ένα ενιαίο στοιχείο ενεργητικού, κάνοντας σύγκριση του ανακτήσιμου ποσού της (την
υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) και της
λογιστικής της αξίας. Οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης που αναγνωρίζεται περιλαμβάνεται στη λογιστική
αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε μετέπειτα αναστροφή στη ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα
με το ΔΛΠ 36 και η λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό της.
Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια συνδεδεμένη επιχείρηση, τα κέρδη ή οι
ζημιές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με την συνδεδεμένη αναγνωρίζονται στις μη ελεγμένες
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος μόνον κατά την έκταση
της μη σχετιζόμενης συμμετοχής του Συγκροτήματος σε εκείνη τη συνδεδεμένη επιχείρηση.
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7.5 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Το Συγκρότημα είναι οργανωμένο 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.
7.6 Αναγνώριση εισοδημάτων
Αναγνώριση της σύμβασης με τον πελάτη
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν τα μέρη έχουν εγκρίνει τη σύμβαση (γραπτώς,
προφορικά ή σύμφωνα με άλλες συνήθης επιχειρηματικές πρακτικές) και έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε
μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η οικονομική οντότητα
μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να
μεταβιβαστούν, η σύμβαση έχει εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των
μελλοντικών ταμειακών ροών της οικονομικής οντότητας αναμένεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της
σύμβασης) και είναι πιθανό η οικονομική οντότητα να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται έναντι
των αγαθών και υπηρεσιών που θα μεταβιβαστούν στον πελάτη και όταν συγκεκριμένα κριτήρια
πληρούνται για κάθε μία από τις συμβάσεις του Συγκροτήματος με πελάτες.
Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
Το εισόδημα αντιπροσωπεύει το ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα που το Συγκρότημα εκτιμά ότι
δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, εκτός από ποσά
που εισπράχθηκαν εκ μέρους τρίτων (για παράδειγμα, φορολογία προστιθέμενης αξίας).
Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συμβάσεις όπου η περίοδος μεταξύ της μεταβίβασης των
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη και η πληρωμή από τον πελάτη υπερβαίνει τον ένα χρόνο.
Ως αποτέλεσμα, το Συγκρότημα επιλέγει να χρησιμοποιήσει την πρακτική λύση και δεν αναπροσαρμόζει
οποιεσδήποτε από τις τιμές συναλλαγής για την πάροδο του χρόνου.
Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης
Το Συγκρότημα αξιολογεί κατά πόσο οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή μιας σειράς αγαθών ή / και
υπηρεσιών περιέχουν μία ή περισσότερες υποχρεώσεις εκτέλεσης (ξεχωριστές υποσχέσεις εκτέλεσης μιας
υπηρεσίας) και κατανέμουν την τιμή συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης με βάση τις σχετικές
ατομικές τιμές πώλησης. Ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που το Συγκρότημα την έχει υποσχεθεί σε έναν πελάτη
είναι ξεχωριστή εάν ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από το αγαθό ή την υπηρεσία, είτε μεμονωμένα είτε
από κοινού με άλλους πόρους οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη (δηλαδή το αγαθό ή η
υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να είναι διακριτό) και η υπόσχεση του Συγκροτήματος να μεταβιβάσει το
αγαθό ή την υπηρεσία στον πελάτη μπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες υποσχέσεις που
περιέχονται στη σύμβαση (δηλαδή το αγαθό ή η υπηρεσία είναι διακριτό στο πλαίσιο της σύμβασης).
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7.6 Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)
Υποχρεώσεις εκτέλεσης και πολιτικές αναγνώρισης εσόδων
Παροχή υπηρεσιών - με την πάροδο του χρόνου
Οι πωλήσεις από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου ενόσω το Συγκρότημα
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης μεταβιβάζοντας τον έλεγχο της υποσχόμενης υπηρεσίας στον
πελάτη στη λογιστική περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.
Για συμβάσεις σταθερής τιμής, το εισόδημα αναγνωρίζεται με βάση την πραγματική υπηρεσία που έχει
παραχωρηθεί κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που πρέπει να
παραχωρηθούν επειδή ο πελάτης λαμβάνει και χρησιμοποιεί τα οφέλη των υπηρεσιών ταυτόχρονα.
Αυτό καθορίζεται με την μέθοδο εισροών η οποία παρέχει μια πιστή απεικόνιση της μεταβίβασης του
ελέγχου των υπηρεσιών στον πελάτη.
Παροχή υπηρεσιών - σε κάποιο χρονικό σημείο
Ο έλεγχος των υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη τη χρονική στιγμή που οι υπηρεσίες λαμβάνονται
από τον πελάτη, καθώς αυτή τη χρονική στιγμή ο πελάτης επωφελείται από την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Πώληση προϊόντων
Η πώληση προϊόντων αναγνωρίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν το Συγκρότημα
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης μεταβιβάζοντας τον έλεγχο των υποσχόμενων αγαθών στον
πελάτη, που γίνεται συνήθως όταν τα προϊόντα παραδοθούν στον πελάτη και ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα
προϊόντα.
Ενοίκια εισπρακτέα
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την
ουσία των σχετικών συμφωνιών.
7.7 Ωφελήματα υπαλλήλων
Οι εταιρείες του Συγκροτήματος και οι υπάλληλοι τους συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος
αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότημα
δεν έχει καμία νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν
κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που τους
αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά την τρέχουσα περίοδο και προηγούμενες περιόδους.
Επιπρόσθετα το Συγκρότημα λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα στοιχεία ενεργητικού
του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο χρηματοδοτείται με
πληρωμές από τους υπαλλήλους και από το Συγκρότημα.
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7.8 Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν:
− τόκους εισπρακτέους
− τόκους πληρωτέους
− συναλλαγματικό κέρδος ή ζημιά
7.9 Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
Το αποτελεσματικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές
τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου:
− στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, ή
− στο αποσβεσμένο κόστος της υποχρέωσης.
Το πραγματικό επιτόκιο εφαρμόζεται στην προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου (όταν αυτά δεν είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας) ή στο αποσβεσμένο κόστος
μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν υποστεί
απομείωση πιστωτικής αξίας μετά την αρχική αναγνώριση, ο τόκος υπολογίζεται με την εφαρμογή του
πραγματικού επιτοκίου στο αποσβεσμένο κόστος του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Όταν
η απομείωση πιστωτικού κινδύνου παύσει να υφίσταται, ο υπολογισμός του τόκου επιστρέφει στη βάση
της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας.
7.10 Έξοδα χρηματοδότησης
Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια, χρηματοδοτικές
μισθώσεις και τραπεζικά παρατραβήγματα, καθώς επίσης και τραπεζικά έξοδα. Έξοδα χρηματοδότησης,
εξαιρουμένων των τραπεζικών δικαιωμάτων, αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Τα τραπεζικά δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα την ημερομηνία που
είναι οφειλόμενα.
7.11 Μετατροπή ξένου νομίσματος
(i) Νομίσματα λειτουργίας
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί η κάθε εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας').
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7.11 Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€) το οποίο επίσης είναι το λειτουργικό νόμισμα
της NETInfo PLC. Το λειτουργικό νομισμάτων θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:
- NETinfo Services Limited: Euro (€)
- NETteller Solutions S.A.: Euro (€)
- NETinfo Ltd: UK pound sterling (£)
- NETinfoPay Limited: Euro (€)
- NETinfo CIS LLC: Russian Ruble
Συναλλαγματικές συναλλαγές μετατρέπονται στις αντίστοιχες νομισματικές πράξεις των Εταιρειών του
Συγκροτήματος χρησιμοποιώντας το συνάλλαγμα που υπερισχύει την ημερομηνία της συναλλαγής.
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη
μετατροπή κατά την ημερομηνία αναφοράς αναγνωρίζονται στο συναλλαγματικό στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη συναλλαγματική ισοτιμία
κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.
Ωστόσο, συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή των ακόλουθων στοιχείων
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα:
− μια επένδυση σε συμμετοχικούς τίτλους ορίζεται όπως επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων (εκτός απομείωσης, όπου συναλλαγματικές διαφορές που έχουν αναγνωριστεί στα
λοιπά συνολικά έσοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα)
− μια χρηματοοικονομική υποχρέωση που ορίζεται ως αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε
εκμετάλλευση εξωτερικού
− επιλέξιμες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών όταν η αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική.
(iii) Δραστηριότητες στο εξωτερικό
Στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις από δραστηριότητες στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης της
υπεραξίας και οποιονδήποτε αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την
απόκτηση της δραστηριότητας, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα και έξοδα των δραστηριοτήτων του εξωτερικού μετατρέπονται σε Ευρώ
με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύονται στο
αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών, εκτός από τη συναλλαγματική διαφορά που αναλογεί στο
συμφέρον μειοψηφίας.
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Κατά τη διάθεση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό (δηλαδή διάθεση του συνόλου της συμμετοχής του
Συγκροτήματος σε επιχείρηση στο εξωτερικό, ή διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου μιας
θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια του από
κοινού ελέγχου μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας που περιλαμβάνει εκμετάλλευση
εξωτερικού, ή διάθεσης που συνεπάγονται απώλεια σημαντικής επιρροής επί συνδεδεμένης εταιρείας που
περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό), το σύνολο των συναλλαγματικών διαφορών που σωρεύονται
στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με την επιχείρηση που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας
ανακατατάσσονται στα αποτελέσματα ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.
Σε περίπτωση μερικής διάθεσης που δεν έχει ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να χάσει τον έλεγχο μιας
θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, το μερίδιο των σωρευμένων συναλλαγματικών
διαφορών που αναλογεί αποδίδεται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές και δεν αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα. Για όλες τις άλλες μερικές διαθέσεις, το αναλογικό μερίδιο των σωρευμένων
συναλλαγματικών διαφορών ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα.
Για τον σκοπό παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία ενεργητικού και
οι υποχρεώσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων των
συγκριτικών στοιχείων) εκφράζονται σε Ευρώ με την χρησιμοποίηση της ισχύουσας συναλλαγματικής
ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα κονδύλια των εσόδων και των εξόδων (περιλαμβανομένων
των συγκριτικών στοιχείων) μετατρέπονται με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της περιόδου, εκτός
αν οι ισοτιμίες κυμαίνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, περίπτωση κατά την οποία
χρησιμοποιούνται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν, αν υπάρχουν, ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης
και μεταφέρονται στα αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές του Συγκροτήματος. Αυτές οι
συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία διατίθεται η
δραστηριότητα στο εξωτερικό.
7.12 Φορολογία
Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων ή
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα.
Τρέχουσα φορολογία
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
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. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.
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7.12 Φορολογία (συνέχεια)
Αναβαλλόμενη φορολογία
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω
σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότημα έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση.
7.13 Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις μη ελεγμένες
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στην περίοδο που τα
μερίσματα εγκρίνονται.
7.14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης να μη διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα
στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν
προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου στοιχείου ενεργητικού χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού. Όλες
οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων με βάση
την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν στα
αποτελέσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος του στοιχείου ενεργητικού μεταφέρεται
από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό προσόδου.
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Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η
επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική
περίοδο είναι τα ακόλουθα:

Κτίρια
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Οχήματα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
Τηλεφωνικό κέντρο

%
3
20
20
20
10
10

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα.
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν
σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού.
Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη
λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Στην περίπτωση διάθεσης
επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά εύλογης αξίας
μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
7.15 Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες
Οι κρατικές χορηγίες δεν αναγνωρίζονται μέχρι να υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το Συγκρότημα θα
συμμορφωθεί με τους όρους που συνδέονται με αυτές και ότι οι χορηγίες θα εισπραχθούν. Αποσβένονται
με τη σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών στοιχείων
ενεργητικού. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα.
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7.16 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται από το Συγκρότημα για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ή
για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται από τον ίδιο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα
παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη από
εξωτερικούς εκτιμητές. Αλλαγές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη
χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του
στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται
ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου
ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται.
Όταν επένδυση σε ακίνητα που είχαν ταξινομηθεί προηγούμενος στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός πωληθούν, τότε σχετικά ποσά που συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης
μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
7.17 Άυλα στοιχεία ενεργητικού
(i) Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού - έρευνα και ανάπτυξη
Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται.
Έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται όταν το κόστος μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, το προϊόν ή η
διαδικασία είναι τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη και είναι πιθανό να αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και το Συγκρότημα σκοπεύει και έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την ολοκλήρωση και χρήση
ή πώληση του στοιχείου ενεργητικού.
Διαφορετικά, τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα εσωτερικά δημιουργημένα άυλα στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε κόστος μείον
συσσωρευμένες χρεολύσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
(ii) Λογισμικά προγράμματα
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο Συγκρότημα και
που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο
από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα
παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη
απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών
προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη
συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα
λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και
περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.
Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι 5%
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7.17 Άυλα στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)
(iii) Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού
Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου πελατειακών σχέσεων, ευρεσιτεχνιών και
σημάτων που αποκτήθηκαν από το Συγκρότημα και έχουν σταθερή ζωή επιμετρούνται σε κόστος, μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται κάθε
ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται αν αρμόζει.
Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός
άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της
λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο
ενεργητικού διαγράφεται.
7.18 Μισθώσεις
Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, το Συγκρότημα εκτιμά εάν η σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει,
μίσθωση. Μία σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, μία μίσθωση όταν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα
ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού για μια χρονική περίοδο έναντι
ανταλλάγματος. Για να εκτιμήσει εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός
αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού, το Συγκρότημα εκτιμά εάν:
•

•
•

η σύμβαση συγκαταλέγει τη χρήση ενός αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού - συνήθως το
αναγνωριζόμενο στοιχείο ενεργητικού προσδιορίζεται ρητά ή μέσω έμμεσου προσδιορισμού και
πρέπει να είναι φυσικά διακριτό ή να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη την ικανότητα ενός
φυσικά διακριτού στοιχείου ενεργητικού. Εάν ο προμηθευτής διατηρεί το ουσιαστικό δικαίωμα
υποκατάστασης του στοιχείου ενεργητικού, τότε το στοιχείο ενεργητικού δεν προσδιορίζεται.
το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη
χρήση του στοιχείου ενεργητικού καθ' όλη την περίοδο χρήσης, και
το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να κατευθύνει την χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το
Συγκρότημα έχει αυτό το δικαίωμα όταν έχει τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων που είναι πιο
σημαντικά για την αλλαγή του τρόπου και του σκοπού χρήσης του στοιχείου ενεργητικού. Σε
σπάνιες περιπτώσεις όπου η απόφαση για το πώς και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται το στοιχείο
ενεργητικού είναι προκαθορισμένη, το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση
του στοιχείου ενεργητικού εάν:
− το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του στοιχείου ενεργητικού, ή
− το Συγκρότημα σχεδίασε το στοιχείο ενεργητικού με τρόπο που προκαθορίζεται για ποιο
σκοπό θα χρησιμοποιηθεί.

Κατά την έναρξη ή την επανεξέταση μιας σύμβασης που περιέχει στοιχείο μίσθωσης, το Συγκρότημα
κατανέμει το αντάλλαγμα του συμβολαίου σε κάθε μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού με βάση τις σχετικές
αυτοτελείς τιμές. Ωστόσο, για τις μισθώσεις κτιρίων στις οποίες είναι μισθωτής, το Συγκρότημα έχει
επιλέξει να μην διαχωρίζει τα μη μισθωμένα στοιχεία και να αντιμετωπίζει λογιστικά τα στοιχεία μίσθωσης
και μη μίσθωσης ως ενιαίο μισθωτικό στοιχείο.
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7.18 Μισθώσεις (συνέχεια)
Το Συγκρότημα ως εκμισθωτής
Όταν το Συγκρότημα ενεργεί ως εκμισθωτής, καθορίζει κατά την έναρξη της μίσθωσης αν κάθε μίσθωση
είναι χρηματοδοτική μίσθωση ή λειτουργική μίσθωση.
Για σκοπούς κατάταξης κάθε μίσθωσης, το Συγκρότημα κάνει συνολική εκτίμηση αν η μίσθωση
μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός
υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε η μίσθωση είναι χρηματοδοτική μίσθωση
αν όχι, τότε είναι μια λειτουργική μίσθωση. Στο πλαίσιο αυτής της εκτίμησης, το Συγκρότημα εξετάζει
ορισμένους δείκτες, όπως το αν η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της
οικονομικής ζωής του στοιχείου ενεργητικού.
Όταν το Συγκρότημα είναι ενδιάμεσος εκμισθωτής, μπορεί να χρησιμοποιήσει το προεξοφλητικό επιτόκιο
που χρησιμοποιείται για την κύρια μίσθωση και για την υπομίσθωση ξεχωριστά. Αξιολογεί την κατάταξη
της μίσθωσης μιας υπομίσθωσης σε σχέση με το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου ενεργητικού που
προκύπτει από την κύρια μίσθωση και όχι με αναφορά στο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού. Εάν η κύρια
μίσθωση είναι βραχυπρόθεσμη στην οποία το Συγκρότημα εφαρμόζει την εξαίρεση που περιγράφεται πιο
πάνω, τότε κατατάσσει την υπομίσθωση ως λειτουργική μίσθωση.
Εάν μια συμφωνία περιλαμβάνει στοιχεία μίσθωσης και μη μίσθωσης, το Συγκρότημα επιμερίζει το
αντάλλαγμα στη σύμβαση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα μισθώματα που εισπράττονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων ως έσοδα
με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ως μέρος των ''λοιπών εσόδων''.
Οι λογιστικές πολιτικές που ίσχυαν για το Συγκρότημα ως εκμισθωτής κατά τη συγκριτική περίοδο δεν
ήταν διαφορετικές από το ΔΠΧΑ 16. Ωστόσο, όταν το Συγκρότημα ήταν ενδιάμεσος εκμισθωτής, οι
υπομισθώσεις κατατάσσονταν σύμφωνα με το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού.
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7.18 Μισθώσεις (συνέχεια)
Το Συγκρότημα ως μισθωτής
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού και μια υποχρέωση μίσθωσης
κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποτιμάται
αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το αρχικό ποσό της υποχρέωσης μίσθωσης προσαρμοσμένο για
τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά ή πριν από την ημερομηνία έναρξης, καθώς
και κάθε αρχικό άμεσο κόστος και εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του
υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού ή επαναφοράς του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού ή του χώρου
στον οποίο βρίσκεται, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί.
Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποσβένεται στη συνέχεια με τη μέθοδο της σταθερής
απόσβεσης από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ωφέλιμης ζωής του δικαιώματος
χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ή το τέλος της μίσθωσης. Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των στοιχείων
ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης καθορίζονται στην ίδια βάση με αυτή των ακινήτων και εξοπλισμού.
Επιπρόσθετα, το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ελέγχεται περιοδικά για τυχόν ζημιές
απομείωσης και προσαρμόζεται για ορισμένες επαναμετρήσεις της υποχρέωσης μίσθωσης.
Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία
παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Τα μισθώματα προεξοφλούνται με
το διαφορικό επιτόκιο της μίσθωσης, εφόσον μπορεί να καθοριστεί εύκολα. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν
μπορεί να καθοριστεί εύκολα, το Συγκρότημα χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο του Συγκροτήματος.
Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης της μίσθωσης περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:
•
•
•
•

σταθερά μισθώματα, περιλαμβανομένων άλλων μισθωμάτων που ουσιαστικά θεωρούνται ως
σταθερά,
τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά
επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου
μίσθωσης.
τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν για την εγγυημένη υπολειμματική αξία, και
την τιμή άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος αγοράς εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το
Συγκρότημα θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, τα μισθώματα που είναι πληρωτέα σε
οποιαδήποτε προαιρετική περίοδο παράτασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το Συγκρότημα θα
ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης, και την καταβολή χρηματικών ποινών
για πρόωρο τερματισμό συμβάσεων, εκτός εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το Συγκρότημα δεν θα
τερματίσει πρόωρα οποιαδήποτε σύμβαση.
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Η υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αναπροσαρμόζεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές
πληρωμές μισθωμάτων που προκύπτουν από μεταβολή του δείκτη ή του επιτοκίου, εάν υπάρχει μεταβολή
στην εκτίμηση του Συγκροτήματος για το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί στο πλαίσιο εγγύησης
υπολειμματικής αξίας ή αν το Συγκρότημα αλλάξει αξιολόγηση για το εάν θα ασκήσει μια επιλογή αγοράς,
παράτασης ή τερματισμού μιας σύμβασης μίσθωσης.
Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται αντίστοιχη
προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ή καταχωρείται στα
αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού έχει ήδη
μηδενισθεί.
Το Συγκρότημα παρουσιάζει τα στοιχεία ενεργητικού που δεν πληρούν τον ορισμό της επένδυσης σε
ακίνητα στα ''Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός'' στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις παρουσιάζονται στα ''δάνεια και χρηματοδοτήσεις'' στην
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας
Το Συγκρότημα έχει επιλέξει να μην αναγνωρίζει τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού και τις
υποχρεώσεις μισθώσεων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή
λιγότερο και για μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού με χαμηλή αξία (δηλ. για εξοπλισμό πληροφορικής,
εξοπλισμό γραφείου κτλ.). Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα μισθώματα που σχετίζονται με αυτές τις
μισθώσεις ως έξοδο με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι υφιστάμενες συμβάσεις αφορούν αμελητέα ποσά.
7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα
7.19.1 Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού
μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς χρεώστες χωρίς
σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση, αποτιμάται αρχικά στη δίκαιη
αξία συν, για ένα στοιχείο που δεν αποτιμάται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα έξοδα
συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα για την απόκτηση ή την έκδοσή του. Εμπορικοί χρεώστες
χωρίς σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης αρχικά αποτιμούνται στην τιμή συναλλαγής.
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7.19.2 Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση
7.19.2.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται όπως
επιμετράται σε: αποσβεσμένο κόστος, δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - χρεωστικοί τίτλοι,
δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - μετοχικοί τίτλοι, ή δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν ανακατατάσσονται μετά την αρχική τους αναγνώριση
εκτός εάν το Συγκρότημα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη διαχείριση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού ανακατατάσσονται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του
επιχειρηματικού μοντέλου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληροί και τους
δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί ως σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, και
− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.
Μία επένδυση σε χρεωστικό τίτλο επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων εάν
πληροί και τους δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με
την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, και
− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα
μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που αποπληρώνονται σε πρώτη ζήτηση
αποτελούν μέρος της διαχείρισης μετρητών του Συγκροτήματος και συμπεριλαμβάνονται στα μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών μόνο για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου
Το Συγκρότημα αξιολογεί το στόχο του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο διακρατείται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, διότι αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα τον
τρόπο διαχείρισης της επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση. Οι πληροφορίες που
εξετάζονται περιλαμβάνουν:
− τις δηλωμένες πολιτικές και στόχους του χαρτοφυλακίου και τη λειτουργία αυτών των πολιτικών στην
πράξη. Αυτές περιλαμβάνουν το κατά πόσο η στρατηγική της διοίκησης επικεντρώνεται στην
απόκτηση συμβατικών εσόδων από τόκους, τη διατήρηση συγκεκριμένου προφίλ επιτοκίου, την
αντιστοίχιση της διάρκειας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με τη διάρκεια
οποιωνδήποτε σχετικών υποχρεώσεων ή αναμενόμενων ταμειακών εκροών ή πραγματοποίησης
ταμειακών ροών μέσω της πώλησης των στοιχείων ενεργητικού,
− πώς αξιολογείται η απόδοση του χαρτοφυλακίου και αναφέρεται στη διοίκηση του Συγκροτήματος,
− τους κινδύνους που επηρεάζουν την απόδοση του επιχειρηματικού μοντέλου (και των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται στο επιχειρηματικό αυτό μοντέλο) και
τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κινδύνων,
− πώς αποζημιώνονται οι διευθυντές της επιχείρησης, π.χ. εάν η αποζημίωση βασίζεται στη δίκαιη αξία
των διαχειριζόμενων στοιχείων ενεργητικού ή των συμβατικών ταμειακών ροών που έχουν εισπραχθεί,
και
− τη συχνότητα, όγκο και χρονοδιάγραμμα πωλήσεων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε
προηγούμενες περιόδους, τους λόγους για πωλήσεις και τις προσδοκίες για μελλοντικές πωλήσεις.
Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους σε συναλλαγές που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για διαγραφή δεν θεωρούνται πωλήσεις για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη συνεχή
αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήματος.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται προς διαπραγμάτευση ή υπόκεινται σε
διαχείριση και των οποίων η απόδοση αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, αποτιμώνται σε εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές
είναι αποκλειστικά αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων
Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, ως ''κεφάλαιο'' ορίζεται η δίκαιη αξία του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση. Ο όρος ''τόκος'' ορίζεται ως
τίμημα για τη χρονική αξία του χρήματος και για τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το υπόλοιπο
του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και για άλλους βασικούς κινδύνους
δανεισμού και κόστους (π.χ. κίνδυνο ρευστότητας και διοικητικά έξοδα), καθώς και ένα περιθώριο
κέρδους.
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Αξιολογώντας κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές είναι μόνο αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων, το
Συγκρότημα εξετάζει τους συμβατικούς όρους του μέσου. Αυτό περιλαμβάνει εκτίμηση εάν το
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιέχει μια συμβατική ρήτρα που θα μπορούσε να αλλάξει το
χρονοδιάγραμμα ή το ποσό των συμβατικών ταμειακών ροών έτσι ώστε να μην πληρούσε αυτόν τον όρο.
Κατά την αξιολόγηση αυτή, το Συγκρότημα εξετάζει τα εξής:
− ενδεχόμενα γεγονότα που θα άλλαζαν το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα των ταμειακών ροών.
− όρους που μπορούν να προσαρμόσουν το συμβατικό επιτόκιο κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων
χαρακτηριστικών μεταβλητού επιτοκίου,
− χαρακτηριστικά προπληρωμής και επέκτασης, και
− όρους που περιορίζουν την απαίτηση του Συγκροτήματος σε ταμειακές ροές από συγκεκριμένα
στοιχεία ενεργητικού (π.χ. όροι χωρίς δικαίωμα αναγωγής).
Το χαρακτηριστικό προπληρωμής συνάδει με το κριτήριο αποκλειστικής πληρωμής του κεφαλαίου και
του επιτοκίου εάν το ποσό προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου
και τόκων επί του ποσού του κεφαλαίου που εκκρεμεί, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη πρόσθετη
αποζημίωση για πρόωρο τερματισμό της σύμβασης. Επιπλέον, για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο που αποκτάται με έκπτωση ή υπέρ το άρτιο στο συμβατικό ονομαστικό του ποσό, ένα
χαρακτηριστικό που επιτρέπει ή απαιτεί προπληρωμή σε ένα ποσό που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το
συμβατικό ονομαστικό ποσό συν τους δεδουλευμένους (αλλά μη καταβληθέντες) συμβατικούς τόκους
(που μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρη λήξη) θεωρείται ότι
συνάδει με αυτό το κριτήριο εάν η δίκαιη αξία του στοιχείου προπληρωμής είναι ασήμαντη κατά την
αρχική αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημίες
Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
(FVTPL)

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
εύλογη αξία. Καθαρά κέρδη και ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
μερισμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Το αποσβεσμένο κόστος είναι μειωμένο με πιστωτικές ζημιές. Έσοδα από
τόκους, συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές και ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα. Κέρδος ή ζημιά λόγω διαγραφής αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα.

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
εύλογη αξία. Έσοδα από τόκους που υπολογίζονται με την μέθοδο του
Χρεωστικοί τίτλοι που
πραγματικού επιτοκίου, συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές και ζημιές
επιμετρώνται σε εύλογη
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Άλλα κέρδη και ζημιές
αξία μέσω των λοιπών
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την διαγραφή, κέρδη και
συνολικών εσόδων
ζημιές που συσσωρεύτηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα επαταναταξινομούνται
στα αποτελέσματα.
Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
Συμμετοχικοί τίτλοι που
εύλογη αξία. Μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα εκτός εάν
επιμετρώνται σε εύλογη
τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν ξεκάθαρα ανάκτηση του κόστους της
αξία μέσω των λοιπών
επένδυσης. Άλλα καθαρά κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
συνολικών εσόδων
έσοδα και δεν επαναταξινομούνται στα αποτελέσματα.
7.19.2.2 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - Κατάταξη, μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημιές
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως επιμετρούμενες σε αποσβεσμένο κόστος ή σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν έχει καταταχτεί ως κατεχόμενη προς διαπραγμάτευση, είναι παράγωγο
ή προσδιορίζεται ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και τα καθαρά κέρδη και
ζημίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων πληρωτέων, αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων. Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγενέστερα επιμετρούνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι δαπάνες από τόκους και
τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από τη διαγραφή αναγνωρίζεται επίσης στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
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Οι χρηματοικονομικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος επιμετρούνται ως ακολούθως:
(i) Δάνεια και Χρηματοδοτήσεις
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης.
Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των
εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
(ii) Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
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.
(iii) Μετατρέψιμα χρεόγραφα
Τα σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδονται από την Εταιρεία περιλαμβάνουν μετατρέψιμα
χρεόγραφα σε ευρώ, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κοινές μετοχές κατ 'επιλογή του κατόχου, όταν
ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν είναι σταθερός και δεν ποικίλλει ανάλογα με τις αλλαγές στην
εύλογη αξία. Το στοιχείο της υποχρέωσης των σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων αναγνωρίζεται
αρχικά στην εύλογη αξία μιας παρόμοιας υποχρέωσης που δεν έχει δικαίωμα μετατροπής ιδίων
κεφαλαίων. Το στοιχείο της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται αρχικά στη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας
του σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου ως συνόλου και της εύλογης αξίας του στοιχείου της
υποχρέωσης. Τυχόν άμεσα καταλογιζόμενα κόστη συναλλαγής κατανέμονται στα στοιχεία της
υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων ανάλογα με τις αρχικές λογιστικές τους αξίες. Μετά την αρχική
αναγνώριση, το στοιχείο υποχρέωσης ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου επιμετράται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το μετοχικό στοιχείο ενός
σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου δεν μετράται ξανά. Οι τόκοι που σχετίζονται με την οικονομική
υποχρέωση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κατά τη μετατροπή, η χρηματοοικονομική υποχρέωση
ανακατατάσσεται.
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7.

7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
7.19.3 Απομείωση
•

Χρηματοοικονομικά μέσα και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε:
− χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
− επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων
− συμβατικά στοιχεία ενεργητικού.
Το Συγκρότημα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, εκτός από
τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου υπολογίζονται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
δωδεκαμήνου:
− χρεωστικοί τίτλοι που έχουν καθοριστεί ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία αναφοράς; και
− άλλοι χρεωστικοί τίτλοι και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ. ο κίνδυνος
αθέτησης που προέκυψε κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) δεν έχει
αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση.
Η πρόβλεψη ζημιάς για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις αποτιμώνται
πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου.
Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και για την εκτίμηση των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών, το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψη εύλογες και υποστηρίξιμες πληροφορίες που είναι
σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την ποσοτική όσο και την
ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την ιστορική εμπειρία του Συγκροτήματος και την
ενημερωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και μελλοντικών πληροφοριών.
Το Συγκρότημα υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού έχει
αυξηθεί σημαντικά αν παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών.
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7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε αθέτηση όταν:
− ο χρεώστης είναι απίθανο να πληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις προς το Συγκρότημα,
χωρίς προσφυγή του Συγκροτήματος σε ενέργειες όπως η ενεργοποίηση της ασφάλειας ή εγγύησης
(εάν υπάρχει), ή
− εάν είναι σε καθυστέρηση περισσότερες από 90 ημέρες.
Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένας χρεωστικός τίτλος εμπεριέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του είναι ισόποση με τον παγκοσμίο κατανοητό ορισμό του
''επενδυτικού βαθμού.'' Το Συγκρότημα θεωρεί ότι αυτό αντιστοιχεί με βαθμολογία Baa3 ή καλύτερο με
βάση την βαθμολογία του Οίκου Moody's.
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που
προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου.
Οι δωδεκάμηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι η μερίδα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά να συμβούν εντός δώδεκα μηνών μετά την
ημερομηνία αναφοράς (ή μικρότερη περίοδο εάν η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού
μέσου είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες).
Η μέγιστη περίοδος που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
είναι η μέγιστη συμβατική περίοδος κατά την οποία το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο.
•

Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι μια σταθμισμένη βάση πιθανοτήτων εκτίμησης των πιστωτικών
ζημιών. Οι πιστωτικές ζημιές αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των ελλειμμάτων σε μετρητά (π.χ. η
διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην οικονομική οντότητα σύμφωνα με τη σύμβαση
και των ταμειακών ροών που το Συγκρότημα αναμένει να λάβει). Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.
•

Απομειωμένα χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα αξιολογεί εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και οι επενδύσεις σε χρεόγραφα σε δίκαιη αξία
μέσω λοιπών συνολικών εσόδων είναι πιστωτικά απομειωμένα. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο είναι ''πιστωτικά απομειωμένο'' όταν έχουν συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν
αρνητική επίδραση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού.
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7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο περιλαμβάνει τα
ακόλουθα παρατηρούμενα στοιχεία:
− σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του δανειολήπτη ή του εκδότη,
− παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση υποχρεώσεων ή καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών,
− την αναδιάρθρωση δανείου ή προκαταβολής από το Συγκρότημα με όρους που το Συγκρότημα δεν θα
εξέταζε διαφορετικά,
− είναι πιθανό ο οφειλέτης να εισέλθει σε πτώχευση ή άλλη οικονομική αναδιοργάνωση, ή
− την εξαφάνιση μιας ενεργού αγοράς για ένα τίτλο λόγω οικονομικών δυσχερειών.
•

Παρουσίαση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην κατάσταση οικονομικής θέσης

Η πρόβλεψη για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
αφαιρούνται από την ακαθάριστη αναγραφόμενη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Για τις επενδύσεις σε
χρεωστικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, η πρόβλεψη χρεώνεται στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.
•

Διαγραφή

Η ακαθάριστη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού διαγράφεται όταν το
Συγκρότημα δεν έχει εύλογες προσδοκίες να ανακτήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο
σύνολο του ή μέρος αυτού. Για τους εμπορικούς χρεώστες, το Συγκρότημα έχει μια πολιτική αποσβέσεως
της μεικτής αναγραφόμενης αξίας μόνο όταν υπάρχουν νομικές διασφαλίσεις ότι το Συγκρότημα έχει
ασκήσει όλα τα νομικά του δικαιώματα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να
ανακτηθούν ή το Συγκρότημα έχει συνάψει συμφωνία για μερική διευθέτηση του χρηματοοικονομικού
στοιχείου ενεργητικού και το υπόλοιπο μπορεί να διαγραφεί.
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7.20 Παύση αναγνώρισης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν:
•

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή

•

διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε
τρίτο μέρος ή

•

μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών σε μια συναλλαγή στην οποία
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού μεταβιβάζονται ή στην οποία το Συγκρότημα δεν μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα και δεν διατηρεί τον έλεγχο του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργήθηκε ή
διατηρήθηκε από το Συγκρότημα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή
εκπνέει.
Το Συγκρότημα επίσης παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι όροι
τροποποιούνται και οι ταμειακές ροές της τροποποιημένης υποχρέωσης είναι ουσιαστικά διαφορετικές,
οπότε μια νέα χρηματοοικονομική υποχρέωση με βάση τους τροποποιημένους όρους αναγνωρίζεται σε
δίκαιη αξία.
Κατά την διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης αξίας
που έχει αποσβεστεί και του καταβληθέντος τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού εκτός μετρητών ή αναληφθεισών υποχρεώσεων) αναγνωρίζεται στο λογαριασμό
αποτέλεσματων.
7.21 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και
το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν, και μόνο
όταν, το Συγκρότημα έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε
διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη
εξόφληση της υποχρέωσης.
7.22 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο
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7.22 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)
για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού (εκτός από βιολογικά στοιχεία ενεργητικού,
επένδυση σε ακίνητα, αποθέματα και αναβαλλόμενη φορολογία) που αποσβένονται ελέγχονται για
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να
μην είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση.
Για το σκοπό του ελέγχου για απομείωση, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στις μικρότερες
ομάδες στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως
ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές από άλλα στοιχεία ενεργητικού ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από τις
συνέργειες της συνένωσης.
Το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η
υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Για τον
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους
συναφείς κινδύνους με το στοιχείο ενεργητικού ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.
Αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης κατανέμονται
μειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών και στη συνέχεια μειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού στη
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών σε αναλογική βάση.
Η ζημιά απομείωσης σε σχέση με την υπεραξία δεν αντιστρέφεται. Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, η ζημιά
απομείωσης αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού δεν
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το στοιχείο ενεργητικού, καθαρή από αποσβέσεις, αν η ζημιά
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί.
7.23 Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο
είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής
δραστηριότητας του Συγκροτήματος, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.
7.24 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.
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
7.

Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
7.25 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.
7.26 Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.

8.

Λειτουργικοί τομείς
Οι Διευθυντές επί του παρόντος προσδιορίζουν ένα επιχειρηματικό τομέα ως το ενιαίο λειτουργικό τμήμα
του Συγκροτήματος.
Γεωγραφικές γνωστοποιήσεις σε ολόκληρη την οντότητα

30/06/2020
Εισοδήματα
Κέρδος πριν τη φορολογία
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Αποσβέσεις

Κύπρος Άλλες χώρες
€
€
1.537.912
8.861.009
-

1.104.101
383.894
58.629
5.240.747
77.536
80.424

Σύνολο
€
2.642.013
383.894
8.919.638
5.240.747
77.536
80.424

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τις
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και τα αναβαλλόμενα φορολογικά
περιουσιακά στοιχεία) κατανέμονται με βάση τη φυσική τους θέση.
Τα Έσοδα του Συγκροτήματος από εξωτερικούς πελάτες έχουν κατανεμηθεί με βάση τη γεωγραφική θέση
του πελάτη.
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9.

Εισοδήματα
9.1 Πηγές Εισοδήματος: Η Εταιρεία παράγει εισοδήματα κυρίως από την αδειοδότηση της ψηφιακής
τραπεζικής πλατφόρμας της και από την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ψηφιακών τραπεζικών συστημάτων στους πελάτες της. 'Αλλες πηγές εσόδων περιλαμβάνουν
την παροχή υπηρεσιών όπως η υποστήριξη, η συντήρηση, η εξωτερική ανάθεση και ο σχεδιασμός
ιστοσελίδων.

30/06/2020
€
Προμήθειες εισπρακτέες
Ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού
Υπηρεσίες συντήρησης
Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης
Υπηρεσίες διαδικτύου και σχεδιασμού

6
1.778.632
782.690
80.685
2.642.013

30/06/2019
€

991.463
764.850
233.347
81.389
2.071.049

9.2 Υπόλοιπα συμβάσεων πελατών: Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις,
τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού και τις συμβατικές υποχρεώσεις από τις συμβάσεις πελατών.

30/06/2020
€
Απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις 'εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις'
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Συμβατικές υποχρεώσεις

824.978
143.858
302.965

Ελεγμένες
31/12/2019
€
824.978
317.291
-

Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού σχετίζονται με το δικαίωμα του Συγκροτήματος σε αντάλλαγμα έναντι
των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει μεταβιβάσει σε πελάτη χωρίς να γίνει τιμολόγηση την περίοδο
αναφοράς. Τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2020 δεν επιφέρουν
απομείωση (31.12.2019: €57.276) - Το Συγκρότημα απεικονίζει τυχών ανεπιφύλακτα δικαιώματα επί του
ανταλλάγματος, χωριστά ως απαίτηση. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο με την έκδοση του τιμολογίου
προς τον πελάτη.
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
10.

Κόστος πωλήσεων
30/06/2020
€
Κόστος προσωπικού
Εργασίες τρίτων
Εγγραφή λογισμικού
Απόσβεση λογισμικού
Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αγορές λογισμικού για διάφορα έργα

715.138
86.104
124.062
138.566
11.934
1.075.804

30/06/2019
€
450.851
42.377
131.760
10.705
154.026
789.719

Η αύξηση στο κόστος πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση του κόστους προσωπικού λόγο της αύξησης του
αριθμού των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της περιόδου και της αύξησης στις εισφορές όπως προϋποθέτει
η νομοθεσία.
11.

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
30/06/2020
€
Κρατικές χορηγίες
Ενοίκια εισπρακτέα

12.

3.451
5.516
8.967

30/06/2019
€
10.558
10.558

Έξοδα διανομής και πωλήσεων
30/06/2020
€
Κόστος προσωπικού
Μεταφορικά
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Διαφημίσεις
Διακοσμήσεις
Προμήθειες
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν
Διάφορα έξοδα
Άλλα έξοδα διανομής και πωλήσεων
Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) και διαδικτύου
Αποσβέσεις λογισμικού
Αποσβέσεις

20.956
134
65.114
735
18.043
1.900
2.084
20.140
1.250
109
130.465

30/06/2019
€
192
45.491
14.597
4.427
365
95.348
160.420
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
13.

Έξοδα διοίκησης
30/06/2020
€
Κόστος προσωπικού
Ενοίκια
Φόροι και άδειες
Ετήσιο τέλος Εφόρου εταιρειών
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Έξοδα κλητήρα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Συνδρομές και εισφορές
Εκπαίδευση προσωπικού
Άλλα έξοδα προσωπικού
Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή
Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
λογαριασμών
Δικηγορικά έξοδα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Οδοιπορικά
Έξοδα φιλοξενίας πελατών
Έξοδα οχημάτων
Αποσβέσεις
Διάφορα έξοδα

14.

30/06/2019
€

583.806
8.387
10.118
14.022
3.601
24.707
10.343
923
17.052
17.448
3.584
9.597

491.414
1.370
3.412
1.050
14.917
4.393
23.454
9.408
6
9.722
11.606
13.220
788
5.989
-

600
16.711
65.098
76.934
378
7.172
16.888
68.381
12.680
968.430

8.500
14.705
98.163
126.867
686
17.793
13.400
79.965
17.965
968.793

Άλλα έξοδα για εργασίες
30/06/2020
€
Προμήθειες
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε κοινοπραξίες

18.000
12.002
30.002

30/06/2019
€
-

103 - F42

NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
15.

Κέρδος από εργασίες
Σημ.

30/06/2020
€

30/06/2019
€

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά την χρέωση των πιο κάτω
κονδυλίων:
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των
ετήσιων λογαριασμών
16.

21
20

138.566
80.424

131.760
90.670

16

1.319.900

942.265

600

8.500

Κόστος προσωπικού
Σημ.
Μισθοί
Ημερομίσθια
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής
Συντάξεις
Σύνολο κόστους προσωπικού

15

30/06/2020
€
1.056.598
45.971
162.977
23.484
30.870
1.319.900

30/06/2019
€
727.748
45.971
123.740
19.021
25.785
942.265

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων υπό την εκτελεστική τους
ιδιότητα) που εργοδοτούσε το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020 και 2019 ήταν 95 και 75
αντίστοιχα.
17.

Καθαρά έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
30/06/2020
€
Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι από τράπεζες
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος

30/06/2019
€

1.404
4.684
6.088

2.815
8.663
11.478

50.903
7
6.500
9.789
1.197
77
68.473

83.280
9
6.500
11.479
4.131
105.399

Έξοδα χρηματοδότησης
Τόκοι πληρωτέοι
Πάνω σε δάνεια
Πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα
Τόκοι χρεογράφων
Δικαιώματα τραπεζών
Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
18.

Φορολογία
30/06/2020
€
Φορολογία εξωτερικού
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα περιόδου
Χρέωση περιόδου

4.674
421
5.095

30/06/2019
€
36.273
845
37.118

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που εισπράττει
το Συγκρότημα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 3%.
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%.
19.

Κέρδη ανά μετοχή
30/06/2020
Βασικό κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες (€)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της
περιόδου
Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)
Αναπροσαρμοσμένος μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες
κατά τη διάρκεια της περιόδου
Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

30/06/2019

378.799

25.280

12.820.670

12.820.670

2,95

0,20

13.420.670

13.420.670

2,82

0,19

Το βασικό κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος για την περίοδο που αποδίδεται στους
απλούς μετόχους της μητρικής Εταιρείας με τον μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών της μητρικής Εταιρείας
που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου.
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
20.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Γη και κτίρια Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
€

Οχήματα

€

€

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
€

Τηλεφωνικό
Κέντρο

Σύνολο

€

€

Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

3.484.485
3.484.485

546.784
46.077
592.861

337.186
9.185
346.371

498.570
33.012
531.582

70.318
2.809
73.127

4.937.343
91.083
5.028.426

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020

3.484.485
5.250
3.489.735

592.861
18.271
611.023

346.371
45.000
391.371

531.582
403
531.985

73.127
8.612
81.739

5.028.426
77.536
5.105.853

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Επιβάρυνση έτους
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

346.944
86.805
433.749

499.019
26.250
525.269

295.152
30.956
326.108

371.859
34.647
406.506

51.028
6.738
57.766

1.564.002
185.396
1.749.398

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Επιβάρυνση περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020

433.749
43.404
477.153

525.269
13.147
538.307

326.108
10.425
336.533

406.506
11.392
417.898

57.766
2.056
59.822

1.749.398
80.424
1.829.713

3.012.582
3.050.736

72.716
67.592

54.838
20.263

114.087
125.076

21.917
15.361

3.276.140
3.279.028

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
Η εύλογη αξία των ακινήτων υπολογίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων,έχοντας
κατάλληλη αναγνωρισμένη πείρα και πρόσφατη εμπειρία στη τοποθεσία και στην κατηγορία των ακινήτων
που εκτιμήθηκαν. Τα σημαντικά στοιχεία και παραδοχές έχουν αναπτυχθεί σε στενή διαβούλευση με τους
Διευθυντές. Η διαδικασία εκτίμησης και οι αλλαγές στις εύλογες αξίες επανεξετάζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερομηνία αναφοράς κάθε περιόδου/έτους.
21.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
30 Ιουνίου 2020

Λογισμικά
προγράμματα
€

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

5.958.540
146.655
6.105.195

Χρεόλυση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Χρεόλυση για την περίοδο
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

2.507.044
138.566
1.250
2.646.860

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

3.458.335

31 Δεκεμβρίου 2019

Λογισμικά
προγράμματα
€

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

5.508.868
449.672
5.958.540

Χρεόλυση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Χρεόλυση για το έτος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2.240.452
266.592
2.507.044

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου

3.451.496
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
22.

Επενδύσεις σε ακίνητα

30/06/2020
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αποκτήσεις
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου /31 Δεκεμβρίου

304.000
304.000

Ελεγμένες
31/12/2019
€
304.000
304.000

Τα επενδυτικά ακίνητα περιλαμβάνουν δύο διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Τα
ακίνητα βρίσκονται στο κέντρο της Λευκωσίας.
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων υπολογίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων,έχοντας κατάλληλη αναγνωρισμένη πείρα και πρόσφατη εμπειρία στη τοποθεσία και στην
κατηγορία των ακινήτων που εκτιμήθηκαν. Τα σημαντικά στοιχεία και παραδοχές έχουν αναπτυχθεί σε
στενή διαβούλευση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία εκτίμησης και οι αλλαγές στις εύλογες αξίες
επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερομηνία αναφοράς κάθε περιόδου/έτους.
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας για όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο
3 της εύλογης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνική αξιολόγησης.
Μέθοδος αποτίμησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την τεχνική αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως επίσης και τα σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα.
Μέθοδος αποτίμησης

Σημαντικά μη-παρατηρήσιμα
δεδομένα

Προσέγγιση σύγκρισης
συναλλαγών

Εύλογη αξία ανά τ.μ

Συσχέτιση μεταξύ των
σημαντικών μη-παρατηρήσιμων
δεδομένων και του υπολογισμού
της εύλογης αξίας
€1.500 - €2.100 ανά τ.μ

Οι λεπτομέρειες των επενδύσεων σε ακίνητα είναι ως ακολούθως:

30/06/2020
€
Είδος
Γραφείο 0/0737
Γραφείο 0/7435

152.000
152.000
304.000

Ελεγμένες
31/12/2019
€

152.000
152.000
304.000
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

23.

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως:
Όνομα

Χώρα σύστασης Κύριες
δραστηριότητες

NETinfo Services Limited

Κύπρος

NETinfoPay Limited

Κύπρος

NETinfo CIS LLC

Ρωσία

NETteller Solutions S.A.

Κόστα Ρίκα

NETinfo Limited

Ηνωμένο
Βασίλειο

Ανάπτυξη
λογισμικού
Ίδρυμα
ηλεκτρονικού
χρήματος
Ανάπτυξη
λογισμικού
Ανάπτυξη
λογισμικού
Ανάπτυξη
λογισμικού

Ελεγμένες
30/06/2020 31/12/2019
Συμμετοχή Συμμετοχή
%
%
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Το Συγκρότημα 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 αλλαγές 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 εκτιμημένες μελλοντικές προεξοφλημένες
ταμειακές ροές που συνδέονται με τις εν λόγω θυγατρικές συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για
να καθορίσουν εάν η απομείωση στην εύλογη αξία τους είναι απαραίτητη.
24.

Επενδύσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία

30/06/2020
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Πωλήσεις
Ζημιά από πώληση
Συναλλαγματικές διαφορές
Μερίδιο ζημιάς από επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου /31 Δεκεμβρίου

97.002
(85.000)
(12.002)
-

Ελεγμένες
31/12/2019
€

92.462
6.080
(1.540)
97.002

Κατά την τρέχουσα περίοδο το Συγκρότημα πώλησε την επένδυσή του, στην συνδεδεμένη εταιρεία
ALLPAY LLC, για το ποσό των €85.000.
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
25.

Αποθέματα

30/06/2020
€
Έτοιμα προϊόντα
Εξαρτήματα και άλλα αναλώσιμα

83.894
15.185
99.079

Ελεγμένες
31/12/2019
€
65.646
12.632
78.278

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αφορά ηλεκτρονικές
συσκευές πρόσβασης πληρωμών (BLE και τερματικά Z91) και στοιχεία λογισμικού για πληρωμές λιανικής
σε εμπόρους που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κινητών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
26.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

30/06/2020
€
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Πρόνοια για ζημιές απομείωσης
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 36 (ii))
Προκαταβολές και προπληρωμές
Ποσά οφειλόμενα απο την Κυπριακή Δημοκρατία
Λοιπές απαιτήσεις
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ελεγμένες
31/12/2019
€

1.476.460
(423.935)

1.248.183
(423.935)

1.052.525
183
9.660
33.812
123.362
4.532
1.224.074

824.248
29.063
67.623
17.001
937.935

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τη λογιστική αξία όπως παρουσιάζεται πιο πάνω.
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 39 των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
27.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
30/06/2020
€
Μετρητά στο ταμείο
Μετρητά στην τράπεζα
Τρεχούμενοι λογαριασμοί
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση μετρητών και αντίστοιχων
μετρητών

Ελεγμένες
31/12/2019
€

2.526
57.108
19.470
351.799

3.195
103.438
2.370
351.799

(16.751)
414.152

(16.751)
444.051

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
περιλαμβάνουν:
30/06/2020
€
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τραπεζικά παρατραβήγματα

Ελεγμένες
31/12/2019
€

62.353
(736.289)

427.300
(943.504)

(673.936)

(516.204)

Το σταθμισμένο μέσο πραγματικό επιτόκιο στα τραπεζικά παρατραβήγματα κατά την ημερομηνία
αναφοράς ήταν 3,51% (2019: 3.93%).
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 39 των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
28.

Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες μέσω
της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος
δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο.
Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική δομή, το Συγκρότημα μπορεί να μεταβάλει
το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους ιδιοκτήτες, να επιστρέψει κεφάλαιο στους ιδιοκτήτες ή
να εκδώσει νέες μετοχές.
Το Συγκρότημα παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση της σχέσης του δανεισμού ως το σύνολο των
απασχολουμένων κεφαλαίων. Αυτός ο συντελεστής υπολογίζεται ως καθαρό χρέος διαιρούμενο με το
συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισμού. Το συνολικό κεφάλαιο
υπολογίζεται ως ''ίδια κεφάλαια'' όπως παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης, προσθέτοντας το καθαρό χρέος.
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
29.

Μετοχικό κεφάλαιο

30/06/2020
Αριθμός
μετοχών

€

Ελεγμένες
31/12/2019
Αριθμός
μετοχών

Ελεγμένες
31/12/2019
€

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές αξίας €0.22 η καθε μία

38.461.538

8.461.538

38.461.538

8.461.538

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

12.820.670

2.820.547

12.820.670

2.820.547

12.820.670

2.820.547

12.820.670

2.820.547

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου
30.

30/06/2020

'Αλλα αποθεματικά
Τα αποθεματικά συμπεριλαμβάνουν το αποθεματικό των εύλογων αξιών και το αποθεματικό
συναλλαγματικών διαφορών.
Το αποθεματικό εύλογης αξίας για γη και κτίρια προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας της γης και
των κτιρίων. Κατά την πώληση επανεκτιμημένης γης ή κτιρίων, το μέρος του αποθεματικού
επανεκτίμησης ακινήτων που σχετίζεται με αυτό το στοιχείο ενεργητικού μεταφέρεται απευθείας στα
συσσωρευμένα κέρδη.
Συναλλαγματικές διαφορές σχετικά με τη μετάφραση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήματος από ξένες λειτουργίες στο παρουσιαστικό νόμισμα του Συγκροτήματος (με άλλα λόγια
ευρώ) αναγνωρίζονται κατευθείαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπων συνολικών εσόδων και
συσσωρεύονται στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών. Συναλλαγματικές διαφορές που έχουν
προηγουμένως συσσωρευθεί στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών αναταξινομούνται στη
κατάσταση αποτελεσμάτων την περίοδο της πώλησης ή μερικής πώλησης της ξένης λειτουργίας.

31.

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις

30/06/2020
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Αποπληρωμές
Τόκοι περιόδου/έτους
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου

3.762.428
145.063
(537.994)
57.403
3.685.839

Ελεγμένες
31/12/2019
€
4.079.746
9.281
(520.949)
194.350
3.762.428
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
31.

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις (συνέχεια)

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

30/06/2020
€

Ελεγμένες
31/12/2019
€

2.731.791
597.084
3.328.875

2.703.500
610.084
3.313.584

356.964
3.685.839

448.844
3.762.428

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:

30/06/2020
€
Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

32.

Ελεγμένες
31/12/2019
€

356.964

448.844

2.218.111
1.110.764
3.328.875

2.211.820
1.101.764
3.313.584

3.685.839

3.762.428

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

30/06/2020
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσωρινές διαφορές
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου

74.694
74.694

Ελεγμένες
31/12/2019
€
77.792
(3.098)
74.694

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως:

30/06/2020
€
Προσωρινές διαφορές

Ελεγμένες
31/12/2019
€

74.694

74.694

74.694

74.694
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020
32.

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια)
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 18). Στην περίπτωση
φορολογικών ζημιών το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

33.

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

30/06/2020
€
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 36 (iii))
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλες υποχρεώσεις
Συμβατικές Υποχρεώσεις
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε μερίσματα πληρωτέα

227.116
172
59.691
431
22.978
30.513
27.397
368.298

Ελεγμένες
31/12/2019
€
263.702
172
100.772
68.871
502
24.480
29.464
240.217
27.397
755.577

Οι συμβατικές υποχρεώσεις αφορούν προκαταβολές που λαμβάνει η Εταιρεία, κυρίως για υπηρεσίες
συντήρησης που πρόκειται να εκτελεστούν στο μέλλον. Οι συμβατικές υποχρεώσεις επαναταξινομούνται
σε υποχρεώσεις όταν τα δικαιώματα καθίστανται άνευ όρων. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν η Εταιρεία
εκδίδει ένα τιμολόγιο στον πελάτη και λαμβάνει τα χρήματα.
Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τη λογιστική αξία όπως παρουσιάζεται πιο πάνω.
34.

Αναβαλλόμενο εισόδημα

30/06/2020
€
Κρατικές χορηγίες

Αναβαλλόμενο εισόδημα πέραν του ενός έτους
Αναβαλλόμενο εισόδημα εντός ενός έτους

Ελεγμένες
31/12/2019
€

70.964

70.964

70.964

70.964

66.233
4.731
70.964

66.233
4.731
70.964

Οι κρατικές χορηγίες αφορούν κεφάλαια που εισπράχθηκαν με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και της Ευρωπαικής Τράπεζας για την Έρευνα και την Ανάπτυξη σχετικά με τις καινοτόμες
επιχειρήσεις.
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35.

Φορολογικές υποχρεώσεις

30/06/2020
€
Εταιρικός φόρος
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

36.

849
849
1.698

Ελεγμένες
31/12/2019
€
849
849
1.698

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Το κεφάλαιο της Εταιρείας κατανέμεται ευρέως σε φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διαφορετικό
ποσοστό συμμετοχής. Κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δεν ελέγχει την Εταιρεία.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:
(i) Αμοιβή Βασικών Διευθυντικών Στελεχών
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων Βασικών Διευθυντικών Στελεχών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:
30/06/2020
€
Αμοιβές των Εκτελεστικών Διευθυντών και των συγγενικών μερών
Αμοιβές μη Εκτελεστικών Διευθυντών
Έξοδα ασφάλισης διευθυντών

117.483
29.000
4.057
150.540

30/06/2019
€
142.603
46.613
5.381
194.597

(ii) Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών Συμβούλων (Σημ. 26)
30/06/2020
€
Πολύκαρπος Χατζήκυριακος

183
183

Ελεγμένες
31/12/2019
€
-

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.
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36.

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)
(iii) Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών Συμβούλων (Σημ. 33)
30/06/2020
€
Βάσος Αριστοδήμου
Ορλάντο Καστελλάνος
Πολύκαρπος Χατζήκυριακος

308
123
431

Ελεγμένες
31/12/2019
€
82
123
297
502

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.
37.

Συμμετοχή Συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν τα ακόλουθα:
30 Ιουνίου
2020
%
Ορλάντο Καστελλάνος
Πολύκαρπος Χατζήκυριακος
Βάσος Αριστοδήμου

38.

2
13
30

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου
Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν τα
ακόλουθα:
30 Ιουνίου
2020
%
Χριστιάνα Στυλιανού
GMM AIFLNP LTD-REAL INVESTMENT FUND
Demetra Investment Public Ltd
Πολύκαρπος Χατζήκυριακος
Βάσος Αριστοδήμου

8
6
6
13
30
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Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων

39.

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που κατέχει:
•
•
•

Πιστωτικό κίνδυνο
Κίνδυνο ρευστότητας
Κίνδυνο αγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος.
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται για να
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να τίθενται κατάλληλα όρια
κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και τα
συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αξιολογούνται συχνά για να αντικατοπρίζουν τις
αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
Α. Διαχείριση του Χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κίνδυνους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα:
− πιστωτικός κίνδυνος (σημείωση Α(i));
− κίνδυνος ρευστότητας (σημείωση Α(ii)); και
− κίνδυνος αγοράς (σημείωση Α(iii)).
(i) 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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που βεβαιώνουν
ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλο πιστωτικό ιστορικό
και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Η έκθεση του Συγκροτήματος στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά
χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης τους παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της πελατειακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένου του
κινδύνου αθέτησης πληρωμών της βιομηχανίας και της χώρας στην οποία λειτουργούν οι πελάτες.
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39.
(i)

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθιερώσει μια πιστωτική πολιτική με βάση την οποία κάθε νέος πελάτης
αναλύεται για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν να καθορίσει το Συγκρότημα τους όρους
αποπληρωμής και τους όρους και τις συνθήκες παράδοσης. Η ανάλυση του Συγκροτήματος περιλαμβάνει
εξωτερικές αξιολογήσεις εάν υπάρχουν διαθέσιμες και σε κάποιες περιπτώσεις αναφορές από τράπεζες.
Όρια πωλήσεων έχουν καθιερωθεί για κάθε πελάτη και επανεξετάζονται κάθε τρεις μήνες. Για
οποιεσδήποτε πωλήσεις που υπερβούν αυτά τα όρια απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ii) 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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη 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 εναπομένουσα αξία 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.
30 Ιουνίου 2020

Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα ομολογιακά
δάνεια
Τραπεζικά
παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

Λογιστική
αξία
€

Συμβατικές
ταμειακές
ροές
€

Μεταξύ
3 και 12
μηνών
€

Μεταξύ Πέραν των
1-5 ετών
5 ετών
€
€

3.088.755

2.639.911

-

179.854

1.464.672

597.084

597.084

-

39.000

558.084

736.289

736.289

736.289

257.801
4.679.929

257.801
4.231.085

736.289

Εντός
3 μηνών
€

257.801
476.655

2.022.756

995.385
995.385
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39.
(ii)

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
31 Δεκεμβρίου 2019
Συμβατικές
Λογιστική ταμειακές
αξία
ροές
€

Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα ομολογιακά
δάνεια
Τραπεζικά
παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

€

Εντός
3 μηνών
€

Μεταξύ
3 και 12
μηνών
€

3.152.344

3.645.199

112.211

610.084

697.500

943.504

856.917

856.917

533.555
5.239.487

256.187
5.455.803

969.128

-

Μεταξύ Πέραν των
1-5 ετών
5 ετών
€

€

336.632

2.097.071

39.000

658.500

256.187
631.819

2.755.571

1.099.285
1.099.285

(iii) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες
επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που
κατέχει το Συγκρότημα.
Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης σε κίνδυνο
της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος
είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου
αναφορικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του. 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 του Συγκροτήματος
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες μέσω
της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος
δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο.
40.

Εύλογες αξίες
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος
είναι περίπου οι ίδιες με τις λογιστικές αξίες που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης.

103 - F58

Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021

ΣΤ.2.

Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Διοιηκητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

1

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

2

Έκθεση Διαχείρισης
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

4-7
8-13

Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

14

Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

15

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης
Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

16-17
18 & 19
20 - 83
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικοί Διευθυντές
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Κατελλάνος
Ανδρέας Πετρίδης (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Ζωή Ζαφειροπούλου (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Μη Εκτελεστικοί Διευθυντές
Παύλος Ιωσηφίδης
Μιχάλης Καμμάς
Ιωάννης Νίνιος
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (διορίστηκε στις 31 Μαίου
2019)
Επαμεινώνδας Μεταξάς (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Κέβιν Άσπι (παραιτήθηκε στις 31 Μαίου 2019)
Ιάκωβος Κουμί (παραιτήθηκε στις 31 Μαίου 2019)

Γραμματέας

Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

KPMG Limited

Νομικοί Σύμβουλοι

Δ. Χατζηνέστορος & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
16 Κυριάκου Μάτση, Eagle House, 8ος Όροφος
Άγιοι Ομολογητές 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Τραπεζίτες

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Alpha Bank Cyprus Ltd
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
Eurobank Cyprus Ltd
Cynergy Bank Limited

Εγγεγραμμένο Γραφείο

23 Αγλαντζιά,
Κτίριο Netinfo
2108, Λευκωσία
Κύπρος

Αριθμός εγγραφής

ΗΕ110368
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NETINFO PLC
ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (N 190 (Ι)/2007) (ο 'Νόμος'), εμείς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της NETinfo PLC (η 'Εταιρεία') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ'
όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος οι οποίες παρουσιάζονται στις
σελίδες 15 μέχρι 83:
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του
Νόμου, και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής
κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του Συγκροτήματος και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και
(β) η Έκθεση Διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης καθώς και της
θέσης του Συγκροτήματος ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζουν.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικοί Διευθυντές
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Κατελλάνος
Ζωή Ζαφειροπούλου
Ανδρέας Πετρίδης
Μη εκτελεστικοί Διευθυντές
Επαμεινώνδας Μεταξάς (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Παύλος Ιωσηφίδης
Μιχάλης Καμμάς
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NETINFO PLC
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (διορίστηκε στις 31 Μαίου 2019)
Ιάκωβος Κουμί (παραιτήθηκε στις 31 Μαίου 2019)
Κέβιν Άσπι (παραιτήθηκε στις 31 Μαίου 2019)
Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Ζωή Ζαφειροπούλου
(Οικονομική Διευθύντρια)
Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2020
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NETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo PLC (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια 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 2019.
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, η οποία παρέμεινε η ίδια με το προηγούμενο έτος, είναι ο
σχεδιασμός τραπεζικών και κινητών λογισμιικού πραγραμμάτων και διαδικτυακών εφαρμογών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
παρουσιάζονται στη σελίδα 15 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η ζημιά για το έτος που
αναλογεί στους ιδιοκτήτες ανέρχεται σε €334.990 (2018: €180.100).
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό Συμβούλιο
καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών. Παρά την ζημιά του τρέχοντος έτους η εξέλιξη του
Συγκροτήματος μέχρι σήμερα και η οικονομική της θέση, όπως παρουσιάζονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικά.
Οι όμιλοι χρηματοοικονομικής τεχνολογίας τείνουν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη ενός
ισχυρού περιουσιακού στοιχείου και της προσφοράς υπηρεσιών είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω της
ανάπτυξης κατοικιών. Το Συγκρότημα είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες χρηματοοικονομικής
τεχνολογίας στην Κύπρο με ισχυρή ομάδα ανάπτυξης κατοικιών, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω το 2019.
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία επένδυσε σημαντικά στην αναβάθμιση των προσφορών
προϊόντων της πλατφόρμας λογισμικού που είναι συμβατές με συστήματα τρέχουσας και επόμενης
γενιάς. Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί, είναι η σημαντική καινοτομία του Συγκροτήματος κατά τη
διάρκεια του 2019 με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρονικών πληρωμών αιχμής και ηλεκτρονικού
πορτοφολιού σε πραγματικό χρόνο και την ενεργοποίηση της άδειας χρήσης του NETinfoPay e-money
license από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ένα σημαντικό ορόσημο για τα μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια του Συγκροτήματος.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Συγκροτήματος πριν από τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζει
μείωση σε σχέση με το 2018 από €218.272 σε €34.837. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κόστους
προσωπικού μέσα στο Κόστος Πωλήσεων €579.715.
Η διοίκηση παρακολουθεί ενεργά τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος και επιδιώκει να
βελτιώσει την κεφαλαιακή του βάση και τη θέση ρευστότητας. Για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια του
2018 η εταιρεία εξέδωσε επιτυχώς μετατρέψιμο ομόλογο ύψους €600.000. Επιπλέον, το Συγκρότημα
είναι εισηγμένο στην Κεφαλαιοαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και υπήρξε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του έτους του ποσού των €1.000.090. Ως εκ
τούτου, το Συγκρότημα έχει τη δυνατότητα να λάβει πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη των εκροών
του με την έκδοση πρόσθετων μετοχών είτε στα υφιστάμενα μέλη του είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
και της εξασφάλισης που εξετάζει διάφορες επιλογές για την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής του
βάσης.
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NETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που
λαμβάνει για τη διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 39 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του
Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε
κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο 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
του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις: Η διαχείριση αυτού του κινδύνου γίνεται
με βάση τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο που
προκύπτει από τους πελάτες. Προσδιορίζονται πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη με βάση εσωτερική
βαθμολογία. Η πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη αξιολογείται και τα ανείσπρακτα υπόλοιπα
πελατών παρακολουθούνται συστηματικά. Το Συγκρότημα δεν λαμβάνει εξασφαλίσεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου στο
άμεσο μέλλον.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και τα μέτρα που έλαβε για τη διαχείριση
αυτών των κινδύνων περιγράφονται στη σημείωση 37 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το Συγκρότημα επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της κύριας βιβλιοθήκης λογισμικού
του. Αυτό επιτεύχθηκε επενδύοντας σε ένα εσωτερικό τμήμα Ε&Α που αναπτύσσει συνεχώς τα
υπάρχοντα προϊόντα του σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους, το
ποσό των €449.672 (2018: €556.389) κεφαλαιοποιήθηκε.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης
πολιτικές,πρακτικές, και διαδικασίες συμπεριλαμβανομένου τον διορισμό της ελεγκτικής επιτροπής.
NETinfo Plc είναι εισηγμένη στην Κεφαλαιαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου("ΧΑΚ"), το
οποίο δεν είναι ελεγχώμενο υπό την έννοια του Εταιρικού Νόμου, γ'αυτό δεν απαιτείται να υιοθετήσει
την Κατάσταση της Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά την παράγραφο 151 του Εταιρικού Νόμου, Κεφ.113.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε
υποκαταστήματα.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και κατά την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Ο κ. Κέβιν Άσπι και ο κ. Ιάκωβος Κουμί παραιτήθηκαν στις 31
Μαίου 2019 και την ίδια ημερομηνία ο κ. Επαμινώνδας Μεταξάς και ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
διορίστηκαν στην θέση τους, όπως επίσης και ο κ. Ανδρέας Πετρίδης και η κ. Ζωή Ζαφειροπούλου όπου
και οι δύο διορίστηκαν σαν Διευθυντές της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
διατηρούν το αξίωμά τους.
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς περιγράφονται στη σημείωση
41 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει
την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Βάσσος Αριστοδήμου
Σύμβουλος
Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2020
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
NETINFO PLC
Έκθεση επί του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Netinfo Plc (the
“Company”), η 'Εταιρεία') και των θυγατρικών της ('το Συγκρότημα'), οι οποίες
παρουσιάζονται στις σελίδες 14 μέχρι 85 και αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019, τις ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και σημειώσεις επί των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου περίληψης σημαντικών
λογιστικών αρχών.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31
Δεκεμβρίου 2019, και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των
ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ('ΔΠΧΑ-ΕΕ') και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν (ο 'περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113').

Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ('ΔΠΕ'). Οι ευθύνες
μας, με βάση τα πρότυπα αυτά, περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας
'Ευθύνες των ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων'.
Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των
Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας) που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές ('Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ'), και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων 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.
Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου
2020 και η οποία μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή
οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση
της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Κύρια θέματα ελέγχου
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, και για τη διαμόρφωση της
γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα.
Αναγνώριση Εισοδήματος
Αναφορά στη σημείωση 9 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Κύριο θέμα ελέγχου

Εξέταση του θέματος στα πλαίσια του ελέγχου

Προσδιορίσαμε την αναγνώριση των
εσόδων ως κύριο θέμα ελέγχου, καθώς
ο
καθορισμός
των
διαφόρων
υποχρεώσεων εκτέλεσης, το χρονικό
σημείο αναγνώρισης του εισοδήματος
και
ο
καταμερισμός
της
τιμής
συναλλαγής
στις
υποχρεώσεις
εκτέλεσης
περιλαμβάνει
σημαντική
κρίση.

Στις ελεγκτικές μας διαδικασίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:

Τα
έσοδα
του
Συγκροτήματος
δημιουργούνται μέσω συμβάσεων που
έχουν
υπογραφεί
μεταξύ
του
Συγκροτήματος και διαφόρων τοπικών
και διεθνών πελατών. Οι συμβάσεις
υλοποίησης
λογισμικών
λύσεων
περιλαμβάνουν διακριτές υποχρεώσεις
εκτέλεσης και ως εκ τούτου μπορεί να
καθοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό
σημείο.

- Εκτιμήσαμε την επίδρασης της διαχρονικής αξίας του χρήματος
στα έσοδα που αναγνωρίζονται, με τη χρήση συντελεστής
προεξόφλησης που αντικατοπτρίζει τα πιστωτικά χαρακτηριστικά
των πελατών.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που τα
περιουσιακά
στοιχεία
συμβάσεων
εμπεριέχουν σημαντικό χρηματοδοτικό
κομμάτι, τότε ο καθορισμός του
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου
για την προεξόφληση του αντιτίμου στη
σημερινή αξία περιλαμβάνει σημαντικό
περιθώριο εκτίμησης. .

-Την εξέταση δείγματος (που επιλέχθηκε με στατιστική
δειγματοληψία) σε πελάτες και συμβάσεις για συντήρηση και
πραγματοποιήσαμε εκ νέου υπολογισμό των εσόδων,
εντοπίζοντας τα έσοδα που αναγνωρίζονται στο ετήσιο έσοδο της
σύμβασης.

- Αξιολογήσαμε τις λογιστικές αρχές της διοίκησης όσον αφορά
την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15, αξιολογώντας τους διάφορους
τύπους συμβολαίων και την καταλληλότητα των αναθεωρημένων
λογιστικών αρχών του Συγκροτήματος υπό το πρίσμα των ειδικών
περιστάσεων του κλάδου και της κατανόησης μας της
επιχείρησης.

-Την εξέταση δείγματος (που επιλέχθηκε με στατιστική
δειγματοληψία) σε πελάτες που είχαν ζητήσει αλλαγές στους
όρους συμβάσεις, εντοπίζοντας τα έσοδα στα τιμολόγια και σε
επικοινωνία με τους πελάτες για την αποδοχή των νέων όρων
συμβάσης.

- Εξετάσαμε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά το
τέλος του έτους, εντοπίζοντας τα έσοδα που αναγνωρίζονται
στους όρους της σύμβασης, προκειμένου να εξεταστεί η
πληρότητα των εσόδων.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2020 και η οποία
μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή
ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Κεφαλαιοποίηση και απομείωση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού
Αναφορά στη σημείωση 21 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Κύριο θέμα ελέγχου

Εξέταση του θέματος στα πλαίσια του ελέγχου

Τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα
περιουσιακά στοιχεία (κόστος ανάπτυξης
λογισμικού) αναγνωρίζονται μόνο όταν
πληρούνται οι όροι του ΔΛΠ 38. Αυτό
συνεπάγεται σημαντική κρίση της
διοίκησης, όπως όσον αφορά την
τεχνική βιωσιμότητα, την πρόθεση και
την
ικανότητα
ολοκλήρωσης
της
παραγωγής
άυλων
περιουσιακών
στοιχείων από μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και την ικανότητα αξιολόγησης
του κόστους με αξιοπιστία.

Στις ελεγκτικές μας διαδικασίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:

Η
κεφαλαιοποίηση
του
κόστους
ανάπτυξης λογισμικού αναγνωρίστηκε
ως κύριο θέμα ελέγχου.

- Αξιολογήσαμε τα κριτήρια αναγνώρισης των εσωτερικά
παραγόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων, αμφισβητήσαμε
τις βασικές παραδοχές και εκτιμήσεις που εφάρμοσε η διοίκηση
σε κεφαλαιοποιημένο κόστος ανάπτυξης λογισμικού και
αξιολόγησε το εύλογό τους.
- Προχωρήσαμε σε επισκόπηση των εξόδων για να εντοπίσουμε
εάν σωστά κεφαλαιοποιήθηκαν οι επιλέξιμες δαπάνες και
αξιολογήσαμε την πληρότητα του κόστους ανάπτυξης λογισμικού
που κεφαλαιοποιήθηκε.
- Εξετάσαμε εάν υπήρχαν δείκτες απομείωσης των αύλων
περιουσιακών στοιχείων αξιολογώντας τα χρηματοοικονομικά
δεδομένα του συγκροτήματος.

Άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από την
Έκθεση Διαχείρισης, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση, αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτών επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών, εκτός όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών
Νόμο, Κεφ.113.
Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες
πληροφορίες συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό.
Σε σχέση με την Έκθεση Διαχείρισης, η έκθεσή μας παρουσιάζεται στην ενότητα 'Έκθεση επί άλλων
κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων'.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση για τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ-ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για
την αξιολόγηση της ικανότητας του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση δραστηριότητας και τη χρήση της λογιστικής
βάσης συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση είτε να τεθεί το Συγκρότημα σε εκκαθάριση ή
να παύσει τις δραστηριότητές του, ή δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε
αυτές τις ενέργειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Συγκροτήματος.
Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2020 και η οποία
μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή
ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Ευθύνες των ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση κατά πόσον οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτών που περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού βαθμού, αλλά δεν είναι εγγύηση, ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, θα εντοπίζει πάντα
ένα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.
Στο πλαίσιο ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

•
•
•

•

•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιωδών σφαλμάτων στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι
επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για τη γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις σχετικές με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δικλίδες εσωτερικού ελέγχου,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.
Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε, ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να επισύρουμε την προσοχή στις
σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή εάν οι σχετικές γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτών. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και κατά πόσο οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα κατά τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες
των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και
την εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτούς όλες τις σχέσεις και
άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα που ήταν
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και,
ως εκ τούτου, αποτελούν τα κύρια θέματα ελέγχου.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2020 και η οποία
μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή
ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.

104 - F13

Άλλα νομικά θέματα
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του Νόμου Ν.53(I)/2017, και με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου μας, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•
Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης, η ετοιμασία της οποίας είναι ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και οι
πληροφορίες που δίνονται σε αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
•
Σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε
κατά τον έλεγχό, δεν εντοπίσαμε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα σύμφωνα με
το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του Νόμου
Ν.53(Ι)/2017, και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε
ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση
δυνατόν να περιέλθει.

Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο κ. Παγκράτιος Π. Βανέζης.

Παγκράτιος Π. Βανέζης
Παγκράτιος Π. Βανέζης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία
Κύπρος
5 Ιουνίου 2020

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2020 και η οποία
μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή
ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.

104 - F14

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Σημ.

2019
€

2018
€

Στοιχεία ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συγγενή επιχείρηση
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

20
21
22
24
9

3.279.027
3.451.496
304.000
97.002
65.780
7.197.305

3.373.341
3.268.416
304.000
92.462
339.459
7.377.678

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

25
9
26
27

78.278
251.511
937.935
444.051
1.711.775
8.909.080

79.670
265.023
646.238
834.573
1.825.504
9.203.182

28

2.820.547
1.282.911
(803.243)
3.300.215

2.820.547
1.282.911
(569.313)
3.534.145

30
31
33

3.313.584
74.694
66.233
3.454.511

3.630.358
77.792
70.964
3.779.114

27
30
32
33
34

943.504
448.844
755.577
4.731
1.698
2.154.354
5.608.865

875.807
449.388
539.428
4.731
20.569
1.889.923
5.669.037

8.909.080

9.203.182

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

29

Στις 5 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo PLC ενέκρινε και εξουσιοδότησε την έκδοση
αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
....................................
Βάσσος Αριστοδήμου
Σύμβουλος

....................................
Ζωή Ζαφειροπούλου
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 83 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
104 - F15

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Σημ.

2019
€

2018
€

Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

9
10

4.164.384
(1.947.967)
2.216.417

3.725.761
(1.193.139)
2.532.622

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Ζημιά απομείωσης στις εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά
στοιχεία ενεργητικού
Άλλα έξοδα για εργασίες
(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες

11
12
13

64.786
(261.404)
(1.899.950)

144.654
(230.779)
(1.939.233)

(154.686)
(34.837)

(284.676)
(4.316)
218.272

15.799
(226.556)
(210.757)

19.687
(273.548)
(253.861)

(245.594)

(35.589)

1.540
(244.054)
(90.936)
(334.990)

(51.477)
(87.066)
(93.034)
(180.100)

3.099

182

120.314

(66.610)

123.413
(211.577)

(66.428)
(246.528)

Έσοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Έξοδα χρηματοδότησης - σύνολο
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, μετά τη φορολογία
Ζημιά πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Ζημιά έτους

9, 26
14
16
16

24
17

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε
μεταγενέστερες περιόδους:
Φορολογία στα λοιπά συνολικά έσοδα

17

Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε
μεταγενέστερες περιόδους:
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών
εξωτερικού
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) έτους
Συνολικά έξοδα έτους
Βασική ζημιά ανά μετοχή (σεντ)

18

(2,61)

(1,40)

Πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ)

18

(2,50)

(1,34)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 83 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
104 - F16

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αποθεματικό Αποθεματικό
Αποθεματικό επανεκτίμησης μετατροπής
έκδοσης
- Γη και
ξένων
Μετοχικό μετοχών υπέρ
κτίρια
νομισμάτων Αποθεματικό
κεφάλαιο
το άρτιο
(Σημ.30)
(Σημ.30)
προσόδου
Σημ.
€
€
€
€
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 όπως δηλώθηκε προηγουμένως
Αναπροσαρμογή για αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, μετά τη
φορολογία
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχών
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

6

2.578.767

524.601

819.515

(425.823)

(626.685)

2.870.375

2.578.767

524.601

819.515

(425.823)

(89.792)
(716.477)

(89.792)
2.780.583

182
182

(66.610)
(66.610)

(180.100)
(180.100)

(180.100)
(66.610)
(246.528)

819.697

(492.433)

(896.577)

1.000.090
1.000.090
3.534.145

28

Σύνολο
€

241.780
241.780
2.820.547

758.310
758.310
1.282.911

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 83 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
104 - F17

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αποθεματικό Αποθεματικό
Αποθεματικό επανεκτίμησης μετατροπής
έκδοσης
- Γη και
ξένων
Μετοχικό μετοχών υπέρ
κτίρια
νομισμάτων Αποθεματικό
κεφάλαιο
το άρτιο
(Σημ.30)
(Σημ.30)
προσόδου
Σημ.
€
€
€
€
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή
μερίσματος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

2.820.547
-

19

2.820.547

1.282.911
-

1.282.911

Σύνολο
€

819.697

(492.433)

(896.577)

3.534.145

3.099
3.099

120.314
120.314

(334.990)
(334.990)

(334.990)
123.413
(211.577)

822.796

(372.119)

(22.353)
(1.253.920)

(22.353)
3.300.215

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από 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, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως
μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, 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 εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των ιδιοκτητών.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 83 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
104 - F18

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Σημ.
Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά έτους
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό (κέρδος)/ζημιά
Απόσβεση έρευνας και ανάπτυξης
Μερίδιο ζημιάς από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο
κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα
(Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μείωση/(αύξηση) στα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Μείωση/(αύξηση) στις εμπρόθεσμες καταθέσεις
Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αύξηση στις συμβατικές υποχρεώσεις
Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Πληρωμές για επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπππτυξη
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από έκδοση μετοχών
Αποπληρωμή δανείων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά (για)/που προήλθαν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων
μετρητών

20
21
24
16
16

21
20
22
21

2019
€

2018
€

(334.990)

(180.100)

185.543
(37.553)
266.592

174.441
63.103
242.609

1.540
(2.873)
194.359
90.936

51.477
(2.000)
(3.569)
219.874
93.034

363.554
1.392
(291.697)
287.191
5.200
216.149
209.010
(4.731)
786.068
786.068

658.869
(79.670)
199.404
(581.455)
(37.511)
(157.043)
2.594
(92.755)
(90.161)

(127.805)
(91.229)
2.873
(321.867)
(538.028)

(68.555)
(80.267)
180.000
3.569
(487.834)
(453.087)

(625.262)
118.562
(194.359)

1.000.090
(668.806)
600.000
(219.874)

(701.059)

711.410

(2.600)

19.351

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 83 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
104 - F19

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχεια)
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Σημ.
Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

27

2019
€

2018
€

(455.619)
(60.585)

187.513
(248.098)

(516.204)

(60.585)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 83 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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1.

Αναφέρουσα οικονομική οντότητα
Η NETinfo PLC (η 'Εταιρεία') συστάθηκε και είναι κάτοικος (domiciled) στην Κύπρο στις 3 Απριλίου
2000 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου
της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Αγλαντζιά 23 , Netinfo
Building, 2108, Λευκωσία, Κύπρος.
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, η οποία παρέμεινε η ίδια με το προηγούμενο έτος, είναι ο
σχεδιασμός τραπεζικών και κινητών λογισμιικού πραγραμμάτων και διαδικτυακών εφαρμογών.
Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στην Κεφαλαιαγορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

2.

Λογιστική βάση
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί
αναφέρονται ως 'το Συγκρότημα').
2.1 Δήλωση συμμόρφωσης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν 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.
2.2 Βάση επιμέτρησης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από την περίπτωση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και των μισθώσεων,
των επενδύσεων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους.
2.3 Λειτουργία ως δρώσα οικονομική μονάδα
Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά €334.990 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού του κατά €442.579.
Επιπλέον, τα γεγονότα και ο αντίκτυπος του Covid19 όπως αναφέρεται στη σημείωση 35 μπορεί να
αυξήσουν τις επιχειρησιακές και οικονομικές πιέσεις στο Συγκρότημα.
Παρά το επίπεδο των καθαρών τρεχουσών υποχρεώσεων και των λειτουργικών ζημιών, κατά την
ημερομηνία αναφοράς και τα γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς σε σχέση με τα παγκόσμια
πανδημία του COVID19, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί ως δρώσα οικονομική μονάδα
εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το Συγκρότημα έχει την οικονομική δυνατότητα να
υλοποιήσει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του και να ξεπεράσει τυχόν
αρνητικές επιπτώσεις από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας.
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2.

Λογιστική βάση (συνέχεια)
2.3 Λειτουργία ως δρώσα οικονομική μονάδα
Κατά το έτος 2019 η Εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη λογισμικού, όπως στοιχειώνεται από
την κεφαλαιωποίηση αναπτυξιακού λογισμικού κόστους, κυρίως στην αναβάθμιση της λογισμικής
πλατφόρμας προσφοράς προιόντων η οποία είναι συμβατή με τρέχουσες και επόμενης γενεάς συστήματα
και το σημαντικότερο στην καινοτομία της Εταιρείας με την ανάπτυξη τεχνολογίας της ηλεκτρονικής
πληρωμής αιχμής και του ηλεκετρονικού πορτοφολιού σε πραγματικό χρόνο. Αυτό αναμένεται να
επιφέρει σε μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία μέσω νέων επιχειρήματικών ευκαιριών, όπως
αποδεικνύεται από τις νέες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των εν
λόγω οικονομικών καταστάσεων και μια υγιή ανάπτυξη πωλήσεων.
Η διοίκηση παρακολουθεί ενεργά τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος και επιδιώκει να
βελτιώσει την κεφαλαιακή της βάση και τη θέση ρευστότητας. Το Συγκρότημα πραγματοποιεί επί του
παρόντος όλα τα σχετικά βήματα και τις καταθέσεις για εισαγωγή στην κύρια αγορά του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω την πρόσβασή του σε κεφάλαια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση και αξιολόγηση των πιο πάνω καταστάσεων και σχετικών
παραγόντων, τις δημοσιονομικές προοπτικές για τους ερχόμενους 12 μήνες και επίσης τις επιπτώσεις στο
παγκόσμιο και εγχώριο οικονομικές καταστάσεις λόγο του COVID 19 όπως εξηγείται στη σημείωση 36,
έχει καταλήξει ότι το Συγκρότημα έχει ένα δυνατό φάσμα προιόντων και μία σημαντική καινοτόμα νέα
τεχνολογία που θα παρήγαγε ισχυρά αποτελέσματα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και πακροπρόθεσμα.
Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να εφαρμοστούν επιχερηματικά σχέδιαν της Εταιρείας για να
πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμη βιωσημότητα και να αυξήσει τα κέρδη για τους μετόχους. Επίσης, ο
κύριος μέτοχος έχει εκφράσει την αφοσίωση και την ετοιμότητα να στηρίξει το Συγκρότημα εάν
χρειαστεί έτσι ώστε να να επιτύχει τους στόχους του για να γίνει ο κορυφαίος οίκος χρηματοοικονομικής
τεχνολογίας.

3.

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα
λειτουργίας της Εταιρείας.

4.

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)
Από την 1 Ιανουαρίου 2019, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ που σχετίζονται με τις
εργασίες του. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος.
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2019. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες του παρουσιάζονται πιο κάτω. Το Συγκρότημα δεν
προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους.
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•
'Τροποποιήσεις των παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο στα ΔΠΧΑ' (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020).
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4.

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) (συνέχεια)
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
•
'ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις): Ορισμός του Επιπέδου σημαντικότητας (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020).
•
'Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των
υποχρεώσεών σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες (εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2020) (ισχύει
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020).
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•
ΔΠΧΑ 17 'Ασφαλιστήρια συμβόλαια' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021).
•
'ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις): Ορισμός της Επιχείρησης (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020).
•
'Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των
υποχρεώσεών σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες (εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2020) (ισχύει
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020).
•
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποιήσεις) και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) 'Πώληση ή συνεισφορά περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρίας ή της κοινοπραξίας του' (η
ημερομηνία ισχύς έχει μετατεθεί επ' αόριστο).
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς ή Διερμηνειών σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

5.

Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση
εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών και των υπό αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι
εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους
άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται μελλοντικά, δηλαδή στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται
αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.
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5.

5.1 Κρίσεις
Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται
στις ακόλουθες σημειώσεις:
•

Σημειώσεις 9 και ''Αναγνώριση εισοδήματος'' - Λογιστικά έσοδα από την πώληση των
ανεπτυγμένων προγραμμάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών και τα έσοδα από
παρεχόμενες υπηρεσίες.

•

Σημειώσεις 9 και ''Κεφαλαιοποίηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού - προσδιορισμός κατα
πόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.

5.2 Παραδοχές και εκτιμήσεις
Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς οι οποίες έχουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδες σφάλμα στις λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις:
•

Σημείωση 21 - Έλεγχος απομείωσης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού: σημαντικές
υποστηρίζουσες παραδοχές αναφορικά με τις ανακτήσιμες αξίες και τις αξίες χρήσης.

5.3 Υπολογισμός εύλογης αξίας
Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήματος απαιτούν τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις.
Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο ελέγχου σε σχέση με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας.
Αυτό το πλαίσιο εμπεριέχει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη για την επισκόπηση
όλων των σημαντικών υπολογισμών εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένου εύλογες αξίες επιπέδου 3, και
αναφέρεται απευθείας στον Οικονομικό Διευθυντή.
Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων το Συγκρότημα
χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών ανάλογα με
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίμησης, ως ακολούθως:
•

Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

•

Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1
και που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

•

Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.
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5.

Εάν οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού
και υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών, τότε η συνολική
εύλογη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών με το χαμηλότερο επίπεδο
των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στο συνολικό υπολογισμό.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων της ιεραρχίας εύλογης αξίας στο
τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η αλλαγή.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό των εύλογων αξιών
συμπεριλαμβάνονται στις σημειώσεις:

6.

•

Σημείωση 22 - Επενδύσεις σε ακίνητα

•

Σημείωση 20 - Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

•

Σημείωση 39 - Χρηματοοικονομικά μέσα
Αλλαγές σημαντικών λογιστικών αρχών

Το Συγκρότημα υιοθέτησε τις ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων και νέων διερμηνειών με ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής την 1 Ιανουαρίου 2019. Η φύση και η επίδραση των αλλαγών περιγράφονται πιο
κάτω:
6.1 ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
Το Συγκρότημα εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 με την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο με βάση την οποία η
συσσωρευμένη επίπτωση (εάν υπήρξε) κατά την αρχική εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2019 αναγνωρίζεται
στα συσσωρευμένα κέρδη. Οπότε οι συγκριτικές πληροφορίες για το 2018 δεν έχουν αναπροσαρμοστεί
και παρουσιάζονται όπως προηγούμενος, με βάση το ΔΛΠ 17 και τις σχετικές διερμηνείες, ενώ
υπολείπονται και των απαιτήσεων για γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 16.
6.1.1 Ορισμός της μίσθωσης
Προηγούμενος το Συγκρότημα καθόριζε κατά την σύναψη μιας συμβάσης το κατά πόσο αυτή είναι ή
περιέχει μια συμφωνία μίσθωσης με βάση τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4 '' Προσδιορισμός του εάν μια
συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση''. Με βάση το ΔΠΧΑ 16 το Συγκρότημα καθορίζει εάν μια σύμβαση
περιέχει μίσθωση με βάση τον ορισμό της μίσθωσης, όπως περιγράφεται στη σημείωση 7.
Όσον άφορα τις υφιστάμενες συμβάσεις, το Συγκρότημα επέλεξε κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, να
συνεχίσει να αναγνωρίζει ως μισθώσεις μόνο τις συμβάσεις που είχαν καθοριστεί ως μισθώσεις
προηγουμένως με βάση το ΔΛΠ 17 και τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4 ενώ για τις υπόλοιπες υφιστάμενες
συμβάσεις, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε επανεξέταση κατά πόσο αυτές αποτελούν ή περιέχουν μισθώσεις.
Ο ορισμός της μίσθωσης με βάση το ΔΠΧΑ 16 έχει εφαρμοστεί μόνο σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί
ή τροποποιηθεί κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019.
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6.1.2 Το Συγκρότημα ως μισθωτής
Προηγούμενος το Συγκρότημα ταξινομούσε τις μισθώσεις σε λειτουργικές ή χρηματοδοτικές με βάση
εκτίμηση του αν μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού στον μισθωτή. Με βάση το ΔΠΧΑ 16, το Συγκρότημα αναγνωρίζει
ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού και μια υποχρέωση μίσθωσης για τις περισσότερες από τις
συμβάσεις μίσθωσης.
Κατά την αρχική αναγνώριση ή επαναξιολόγηση μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει μίσθωση, το
Συγκρότημα διαχωρίζει τις πληρωμές και τα λοιπά ανταλλάγματα που απαιτούνται από τη συμφωνία σε
εκείνα που αφορούν τη μίσθωση και σε εκείνα που αφορούν άλλα στοιχεία με βάση τις σχετικές
αυτοτελείς τιμές τους.
Αν το Συγκρότημα καταλήξει ότι για μια χρηματοδοτική μίσθωση δεν είναι πρακτικά δυνατόν να
διαχωρίσει αξιόπιστα τις πληρωμές, τότε το στοιχείο ενεργητικού και η υποχρέωση αναγνωρίζονται σε
ποσό ίσο με την εύλογη αξία του συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού.
6.1.2.1 Μισθώσεις που ταξινομήθηκαν σαν λειτουργικές μισθώσεις με βάση το ΔΛΠ 17
Κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 οι υποχρεώσεις από αυτές τις μισθώσεις έχουν επιμετρηθεί στην
παρούσα αξία των υπολειπόμενων μισθωμάτων, που προεξοφλούνται με το διαφορικό επιτόκιο του
Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου 2019. Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού επιμετράτε είτε:
•

στην λογιστική αξία που θα είχε το στοιχείο αυτό εάν το ΔΠΧΑ 16 είχε εφαρμοστεί από την
ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο του Συγκροτήματος
την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής ή

•

σε ποσό ίσο με τις υποχρεώσεις μίσθωσης, προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωτέα η προπληρωτέα
μισθώματα.

Το Συγκρότημα έχει ελέγξει τα δικαιώματα χρήσης στοιχείου ενεργητικού για απομείωση κατά την
ημερομηνία μετάβασης στο ΔΠΧΑ 16.
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί αρκετές πρακτικές εξαιρέσεις στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 για μισθώσεις
που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως λειτουργικές μισθώσεις. Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα:
•

δεν αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεις για μισθώσεις με
διάρκεια 12 μηνών ή λιγότερο από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής

•

δεν αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεις για μισθώσεις με
χαμηλή αξία

•

δεν συμπεριέλαβε τα αρχικά άμεσα έξοδα στην επιμέτρηση της αξίας των δικαιωμάτων χρήσης
στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και

•

χρησιμοποίησε ενδείξεις των συνθηκών που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία της αναγνώρισης
των μισθώσεων για τον καθορισμό της διάρκειας της μίσθωσης.
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6.1.2.2 Μισθώσεις που ταξινομήθηκαν σαν χρηματοδοτικές μισθώσεις με βάση το ΔΠΛ 17
Η λογιστική αξία των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων για μισθώσεις
την 1 Ιανουαρίου 2019 καθορίστηκε ως η λογιστική αξία τους αξία όπως είχε καθοριστεί με βάση το
ΔΛΠ 17 αμέσως πριν από την ημερομηνία αυτή.
6.1.3 Το Συγκρότημα ως εκμισθωτής
Το Συγκρότημα δεν χρειάζεται να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16
για μισθώσεις στις οποίες ενέργει ως εκμισθωτής, εκτός από περιπτώσεις συμβάσεων υπενοικίασης.
Με βάση το ΔΛΠ 17, η κυρίως μίσθωση καθώς και η υπομίσθωση ταξινομούνταν σαν λειτουργικές
μισθώσεις. Κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού
παρουσιάζεται στις επενδύσεις σε ακίνητα και επιμετράτε στην δίκαιη αξία την ημερομηνία αυτή. Το
Συγκρότημα αξιολόγησε την ταξινόμηση των συμβάσεων υπομίσθωσης αναφορικά με το περιουσιακό
δικαίωμα χρήσης αντί για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
πρόκειται για λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16.
Επίσης, κατά το 2019, το Συγκρότημα σύναψε μια συμφωνία υπομίσθωσης, η οποία ταξινομήθηκε σαν
χρηματοδοτική μίσθωση.
Το Συγκρότημα εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 15 ''Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες'' για να κατανέμει το
συνολικό ποσό μιας συμβάσης στο μέρος που αφορά την μίσθωση και σε άλλα στοιχεία της συμβάσης.
6.1.4 Λογιστική αρχή που ήταν σε εφαρμογή πριν την 1 Ιανουαρίου 2019
Για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν την 1 Ιανουαρίου 2019, το Συγκρότημα καθόριζε το κατά πόσον
μια σύμβαση αποτελούσε ή περίεχε μίσθωση με βάση εκτίμηση του εάν:
•

η εκπλήρωση της συμβάσης ήταν βασισμένη στην χρήση ενός συγκεκριμένου στοιχείου
ενεργητικού και

•

η σύμβαση μεταβίβαζε το δικαίωμα χρήσης αυτού του στοιχείου ενεργητικού. Μια σύμβαση
μεταβίβαζε το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου ενεργητικού εάν πληρούνταν μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: ο αγοραστής είχε τη δυνατότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
στοιχείου ενεργητικού ενώ αποκτούσε ή έλεγχε περισσότερο από ένα ασήμαντο ποσό της
απόδοσης του.

•

ο αγοραστής είχε τη δυνατότητα ή το δικαίωμα να ελέγχει τη φυσική πρόσβαση στο στοιχείο
ενεργητικού ενώ αποκτούσε ή έλεγχε περισσότερο από ένα ασήμαντο ποσό της απόδοσης του ή

•

τα γεγονότα και οι περιστάσεις υποδείκνυαν ότι ήταν απομακρυσμένο ότι άλλα μέρη θα
αποκτούσαν περισσότερο από ένα ασήμαντο ποσό της απόδοσης του.
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Αλλαγές σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)
6.1.4.1 Το Συγκρότημα ως μισθωτής
Όταν το Συγκρότημα δρούσε ως μισθωτής στην συγκριτική περίοδο, ταξινομούσε σαν χρηματοδοτικές,
τις μισθώσεις που μετέφεραν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των
μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού στον μισθωτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μισθωμένα στοιχεία
ενεργητικού αναγνωρίζονταν στο χαμηλότερο της εύλογης τους αξίας και της καθαρής τρέχουσας αξίας
των ελάχιστων πληρωμών της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ελάχιστες πληρωμές μίσθωσης ήταν οι
πληρωμές που έπρεπε να πραγματοποιήσει ο μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε ενδεχόμενες πληρωμές. Μετά την αρχική αναγνώριση, ο λογιστικός
χειρισμός των στοιχείων ενεργητικού γινόταν με βάση τις λογιστικές αρχές που ήταν σε εφαρμογή για
αυτά τα στοιχεία ενεργητικού.
Τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονταν βάσει άλλων μισθώσεων, ταξινομούνταν ως λειτουργικές
μισθώσεις και δεν αναγνωρίζονταν στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
Οι πληρωμές για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονταν στην κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση τη
σταθερή μέθοδο, κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Οποιαδήποτε οφέλη είχαν ληφθεί ως κίνητρο
για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση αναγνωρίζονταν ως αναπόσπαστο μέρος των συνολικών
εξόδων της μίσθωσης και αναγνωρίζονταν στη κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση τη σταθερή μέθοδο
κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
6.1.4.2 Το Συγκρότημα ως εκμισθωτής
Όταν το Συγκρότημα δρούσε ως εκμισθωτής, καθόριζε κατά την σύναψη μιας σύμβασης κατά πόσο αυτή
ήταν χρηματοδοτική η λειτουργική.
Για να ταξινομήσει την κάθε μίσθωση, το Συγκρότημα προέβαινε σε συνολική εκτίμηση του κατά πόσον
η μίσθωση μετέφερνε ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των μισθωμένων
στοιχείων ενεργητικού στον μισθωτή. Σε αυτή την περίπτωση η μίσθωση ήταν χρηματοδοτική μίσθωση,
ενώ στην αντίθετη περίπτωση ήταν λειτουργική μίσθωση. Ως μέρος της εκτίμησης αυτής το Συγκρότημα
εξέτασε διάφορές ενδείξεις, όπως το αν η μίσθωση αφορούσε το κύριο μέρος της ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου ενεργητικού.

7.

Σημαντικές λογιστικές αρχές
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτελέσματα χρήσης, εκτός όπως αναφέρεται στη σημείωση 6. Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με
συνοχή από όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος
Συγκριτικές πληροφορίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων έχουν
επαναδιατυπωθεί, επαναταξινομηθεί ή αναπαρουσιαστεί, ως αποτέλεσμα:
− Αλλαγή λογιστικής αρχής (σημείωση 6).
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Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
7.1 Βάση ενοποίησης
Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από το Συγκρότημα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το
Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της
συμμετοχής του στην εκδότρια εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω
της εξουσίας του επί της εκδότριας.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων από την ημερομηνία που αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που τερματίζεται.
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών
προκειμένου οι λογιστικές τους αρχές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί το
Συγκρότημα.
7.2 Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συγκροτήματος σε υφιστάμενες θυγατρικές
Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε θυγατρικές, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια
ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη
ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις σχετικές τους
συμμετοχές στις θυγατρικές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού κατά το οποίο οι μη ελέγχουσες
συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ως συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες που δρουν υπό την
ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτες. Δεν γίνονται προσαρμογές στην υπεραξία και κανένα κέρδος ή ζημία δεν
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Όταν το Συγκρότημα απωλέσει τον έλεγχο θυγατρικής, το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει 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
στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής και
τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Το συμφέρον που διατηρείτε σε μια πρώην θυγατρική εταιρεία, επιμετρείται στην εύλογη αξία του κατά
την ημερομηνία που χάνεται ο έλεγχος.
7.3 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 στοιχείων
ενεργητικού από το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους
προηγούμενους ιδιοκτήτες 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.
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7.3 Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)
Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που
μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της 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 στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από
επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα
αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του
ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και
της 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.
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οι
αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, εκτός από:
•

αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή στοιχεία
ενεργητικού σχετικά με παροχές σε εργαζόμενους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται
σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 'Φόροι Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Εργαζόμενους'
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

•

στοιχεία ενεργητικού (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.

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους
κατόχους τους δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού 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
στοιχείων ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή.
Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία, ή κατά περίπτωση, με
βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.
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7.3 Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)
Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού 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. Αλλαγές 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 αλλαγών 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 στοιχείο ενεργητικού 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 στοιχεία ενεργητικού 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.
Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010
λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3.
7.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Συνδεδεμένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της
συνδεδεμένης εταιρείας που αφορούν οικονομικές και λειτουργικές πολιτικές. Επενδύσεις σε
συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά σε τιμή κτήσης, που περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών
και μετέπειτα λογίζεται με τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος.
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7.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)
Τα αποτελέσματα, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ενσωματώνονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη χρήση της μεθόδου της
καθαρής θέσης, εκτός και αν οι επενδύσεις ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς πώληση, περίπτωση κατά
την οποία αυτές λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 ''Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες''. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
η επένδυση σε μία συνδεδεμένη επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στο κόστος και προσαρμόζεται στη συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο
του Συγκροτήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά έσοδα της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Όταν το μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας συνδεδεμένης επιχείρησης υπερβαίνει τη
συμμετοχή του Συγκροτήματος σε αυτή (η οποία περιλαμβάνει κάθε μακροπρόθεσμη συμμετοχή που,
στην ουσία, αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήματος στη συνδεδεμένη επιχείρηση),
το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις περαιτέρω ζημιές. Πρόσθετες ζημιές
αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που το Συγκρότημα έχει επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες
δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους της επένδυσης πέραν του μεριδίου του Συγκροτήματος στην
καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της συνδεδεμένης κατά την ημερομηνία απόκτησης, αναγνωρίζεται ως
υπεραξία και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου
του Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων πέραν του κόστους της επένδυσης, αφού
επανεκτιμηθεί, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί αν πρέπει να αναγνωριστεί οποιαδήποτε
ζημιά απομείωσης αναφορικά με την επένδυση του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρεία. Στην
περίπτωση όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης, ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης
(περιλαμβανομένης της υπεραξίας) ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 ''Απομείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων'' ως ένα ενιαίο στοιχείο ενεργητικού, κάνοντας σύγκριση του ανακτήσιμου
ποσού της (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος
πώλησης) και της λογιστικής της αξίας. Οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης που αναγνωρίζεται
περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε μετέπειτα αναστροφή στη ζημιά
απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 και η λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται μέχρι
το ανακτήσιμο ποσό της.
Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια συνδεδεμένη επιχείρηση, τα κέρδη ή οι
ζημιές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με την συνδεδεμένη αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος μόνον κατά την έκταση της μη σχετιζόμενης συμμετοχής
του Συγκροτήματος σε εκείνη τη συνδεδεμένη επιχείρηση.
7.5 Από κοινού διευθετήσεις
Από κοινού διευθετήσεις είναι σχήματα επί των οποίων το Συγκρότημα ασκεί από κοινού έλεγχο. Ο
κοινός ή από κοινού έλεγχος είναι ο συμβατικώς συμφωνημένος διαμοιρασμός του ελέγχου σε μια
οικονομική δραστηριότητα και υπάρχει μόνον όταν οι στρατηγικές οικονομικές και επιχειρηματικές
αποφάσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που
μοιράζονται τον έλεγχο των κοινοπρακτούντων.
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7.5 Από κοινού διευθετήσεις (συνέχεια)
Η ταξινόμηση ενός σχήματος υπό κοινό έλεγχο ως κοινής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εξαρτάται από τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών του σχήματος. Κοινή επιχείρηση είναι ένα σχήμα υπό κοινό
έλεγχο όπου τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο διαθέτουν δικαιώματα επί των στοιχείων ενεργητικού και
ευθύνες επί των υποχρεώσεων, έναντι του σχήματος. Κοινοπραξία είναι ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο
όπου τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο διαθέτουν δικαιώματα επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του
σχήματος.
Κοινοπραξίες
Το μερίδιο του Συγκροτήματος σε κοινοπραξίες καταχωρείται αρχικά στην τιμή κτήσης και ακολούθως
αναπροσαρμόζεται ανάλογα για να συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές στο μερίδιο του Συγκροτήματος, στα
καθαρό στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις της κοινοπραξίας.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τη συμμετοχή του στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός και αν η επένδυση ταξινομείται ως διαθέσιμη
προς πώληση, περίπτωση κατά την οποία αυτή λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 ''Μη
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες''.
Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος και
προσαρμόζεται στη συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο του Συγκροτήματος στα αποτελέσματα και
στα λοιπά συνολικά έσοδα της κοινοπραξίας. Το μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας
κοινοπραξίας μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται μέχρι το επίπεδο της λογιστικής αξίας της επένδυσης
(πριν την αναγνώριση των ζημιών). Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μεταγενέστερες περιόδους, το
Συγκρότημα αναγνωρίζει τα κέρδη από την κοινοπραξία, μόνον αφού το μερίδιό του επί των κερδών
υπερβεί τις ζημιές που δεν έχουν αναγνωριστεί.
Εάν τα διανεμητέα μερίσματα υπερβαίνουν την επένδυση του Συγκροτήματος στην κοινοπραξία και το
Συγκρότημα (α) δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή άλλως δεσμεύεται να παρέχει
χρηματοδοτική στήριξη στην κοινοπραξία και (β) η διανομή δεν επιστρέφεται με βάση συμφωνίας ή
Νόμου, τότε το πλεόνασμα της διανομής αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων. Κατά τα επόμενα έτη, εάν η κοινοπραξία παρουσιάσει κέρδος, το Συγκρότημα συνεχίζει
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΔΛΠ 28 εφόσον η κοινοπραξία έχει
σημειώσει επαρκή κέρδη για να καλύψει το σύνολο των οποιοδήποτε ζημιών που δεν αναγνωρίστηκαν
από το Συγκρότημα, καθώς και κάθε εσόδου που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως για υπερβαίνουσες
διανομές μερισμάτων.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους αγοράς από το μερίδιο του Συγκροτήματος στην εύλογη αξία των
καθαρών αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της
κοινοπραξίας που αναγνωρίστηκαν κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Η
υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του μεριδίου στην κοινοπραξία και εξετάζεται για
απομείωση ως μέρος της επένδυσης. Τυχόν υπέρβαση του μεριδίου του Συγκροτήματος στην καθαρή
εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων
πάνω από το κόστος της αγοράς, μετά την επανεκτίμηση, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
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7.5 Από κοινού διευθετήσεις (συνέχεια)
Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια από κοινού ελεγχόμενη οικονομική
μονάδα, τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με την από κοινού ελεγχόμενη
οικονομική μονάδα αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
μόνον κατά την έκταση της μη σχετιζόμενης συμμετοχής του Συγκροτήματος σε εκείνη την από κοινού
ελεγχόμενη οικονομική μονάδα.
Κοινή επιχείρηση
Η αναλογία του Συγκροτήματος επί των από κοινού ελεγχόμενων στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων που προέκυψαν με άλλα κοινοπρακτούντα μέρη, αναγνωρίζεται στις οικονομικές
καταστάσεις της αντίστοιχης οικονομικής μονάδας και ταξινομείται σύμφωνα με το είδος της.
Υποχρεώσεις και έξοδα που προέκυψαν λόγω της συμμετοχής σε από κοινού ελεγχόμενα στοιχεία
ενεργητικού λογιστικοποιούνται σε δεδουλευμένη βάση. Έσοδα από την πώληση ή τη χρήση, της
συμμετοχής του Συγκροτήματος, στο προϊόν των από κοινού ελεγχόμενων στοιχείων ενεργητικού και της
αναλογίας των κοινοπρακτικών δαπανών αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη, τα
συνδεδεμένα με τις συναλλαγές αυτές, θα εισρεύσουν προς ή από το Συγκρότημα και τα ποσά τους
μπορεί να επιμετρηθούν αξιόπιστα.
Κάθε υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας συμμετοχής του Συγκροτήματος σε μια κοινή
επιχείρηση λογιστικοποιείται, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος, όπως η υπεραξία
που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας θυγατρικής.
Όταν το Συγκρότημα συναλλάσσεται με κοινή επιχείρηση, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές
απαλείφονται κατά την αναλογία του Συγκροτήματος στην κοινή επιχείρηση.
Συναλλαγές που απαλείφονται κατά την ενοποίηση
Όλα τα υπόλοιπα και οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθέντα εισοδήματα και έξοδα προερχόμενα από
συναλλαγές που έγιναν μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ετοιμασία
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που απορρέουν από
συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες απαλείφονται έναντι της επένδυσης κατά την αναλογία του
συμφέροντος της Εταιρείας στην εκδότρια εταιρεία. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται με τον
ίδιο τρόπο όπως τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, αλλά μέχρι το βαθμό που δεν υπάρχει απόδειξη για
απομείωση.
Απόκτηση εταιρειών που είναι κάτω από κοινό έλεγχο
Συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν από μεταφορές συμφερόντων σε εταιρείες που είναι υπό τον
έλεγχο του μετόχου, ο οποίος ελέγχει το Συγκρότημα, λογίζονται ως εάν η απόκτηση έχει γίνει στην αρχή
της πρώτης συγκριτικής περιόδου που παρουσιάζεται, ή αργότερα, κατά τη ημερομηνία που οι εταιρείες
επήλθαν κάτω από κοινό έλεγχο. Γι' αυτόν τον σκοπό τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται. Τα
στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν αναγνωρίζονται στην προηγουμένη
λογιστική τους αξία με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μετόχου που ελέγχει το
Συγκρότημα. Τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών που αποκτήθηκαν προστίθενται με τα στοιχεία
ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών και οποιοδήποτε κέρδος/ζημιά προκύψει, αναγνωρίζεται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια.
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7.6 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.
7.7 Αναγνώριση εισοδημάτων
Αναγνώριση της σύμβασης με τον πελάτη
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν τα μέρη έχουν εγκρίνει τη σύμβαση (γραπτώς,
προφορικά ή σύμφωνα με άλλες συνήθης επιχειρηματικές πρακτικές) και έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε
μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η οικονομική οντότητα
μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να
μεταβιβαστούν, η σύμβαση έχει εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των
μελλοντικών ταμειακών ροών της οικονομικής οντότητας αναμένεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα
της σύμβασης) και είναι πιθανό η οικονομική οντότητα να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται
έναντι των αγαθών και υπηρεσιών που θα μεταβιβαστούν στον πελάτη και όταν συγκεκριμένα κριτήρια
πληρούνται για κάθε μία από τις συμβάσεις του Συγκροτήματος με πελάτες.
Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
Το εισόδημα αντιπροσωπεύει το ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα που το Συγκρότημα εκτιμά ότι
δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, εκτός από ποσά
που εισπράχθηκαν εκ μέρους τρίτων (για παράδειγμα, φόρος προστιθέμενης αξίας).
Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συμβάσεις όπου η περίοδος μεταξύ της μεταβίβασης των
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη και η πληρωμή από τον πελάτη υπερβαίνει τον ένα
χρόνο. Ως αποτέλεσμα, το Συγκρότημα επιλέγει να χρησιμοποιήσει την πρακτική λύση και δεν
αναπροσαρμόζει οποιεσδήποτε από τις τιμές συναλλαγής για την πάροδο του χρόνου.
Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης
Το Συγκρότημα αξιολογεί κατά πόσο οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή μιας σειράς αγαθών ή / και
υπηρεσιών περιέχουν μία ή περισσότερες υποχρεώσεις εκτέλεσης (ξεχωριστές υποσχέσεις εκτέλεσης
μιας υπηρεσίας) και κατανέμουν την τιμή συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης με βάση τις
σχετικές ατομικές τιμές πώλησης. Ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που το Συγκρότημα την έχει υποσχεθεί σε
έναν πελάτη είναι ξεχωριστή εάν ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από το αγαθό ή την υπηρεσία, είτε
μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους πόρους οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη (δηλαδή το
αγαθό ή η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να είναι διακριτό) και η υπόσχεση του Συγκροτήματος να
μεταβιβάσει το αγαθό ή την υπηρεσία στον πελάτη μπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες
υποσχέσεις που περιέχονται στη σύμβαση (δηλαδή το αγαθό ή η υπηρεσία είναι διακριτό στο πλαίσιο
της σύμβασης).
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7.7 Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)
Υποχρεώσεις εκτέλεσης και πολιτικές αναγνώρισης εσόδων
Παροχή υπηρεσιών - με την πάροδο του χρόνου
Οι πωλήσεις από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου ενόσω το Συγκρότημα
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης μεταβιβάζοντας τον έλεγχο της υποσχόμενης υπηρεσίας στον
πελάτη στη λογιστική περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.
Για συμβάσεις σταθερής τιμής, το εισόδημα αναγνωρίζεται με βάση την πραγματική υπηρεσία που έχει
παραχωρηθεί κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που πρέπει
να παραχωρηθούν επειδή ο πελάτης λαμβάνει και χρησιμοποιεί τα οφέλη των υπηρεσιών ταυτόχρονα.
Αυτό καθορίζεται με την μέθοδο εισροών η οποία παρέχει μια πιστή απεικόνιση της μεταβίβασης του
ελέγχου των υπηρεσιών στον πελάτη.
Παροχή υπηρεσιών - σε κάποιο χρονικό σημείο
Ο έλεγχος των υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη τη χρονική στιγμή που οι υπηρεσίες λαμβάνονται
από τον πελάτη, καθώς αυτή τη χρονική στιγμή ο πελάτης επωφελείται από την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Πώληση προϊόντων
Η πώληση προϊόντων αναγνωρίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν το Συγκρότημα
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης μεταβιβάζοντας τον έλεγχο των υποσχόμενων αγαθών στον
πελάτη, που γίνεται συνήθως όταν τα προϊόντα παραδοθούν στον πελάτη και ο πελάτης έχει αποδεχθεί
τα προϊόντα.
Ενοίκια εισπρακτέα
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την
ουσία των σχετικών συμφωνιών.
7.8 Ωφελήματα υπαλλήλων
Οι εταιρείες του Συγκροτήματος και οι υπάλληλοι τους συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος
αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότημα
δεν έχει καμία νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν
κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που
τους αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά την τρέχουσα περίοδο και προηγούμενες περιόδους.
Επίσης, το Συγκρότημα λειτουργεί ένα σύστημα καθορισμένων εισφορών του οποίου τα περιουσιακά
στοιχεία διατηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο που διαχειρίζεται διαχειριστής.
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7.9 Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν:
− τόκους εισπρακτέους
− τόκους πληρωτέους
− Καθαρές ζημιές συναλλαγών συναλλάγματος
7.10 Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
Το αποτελεσματικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές
καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού
μέσου:
− στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, ή
− στο αποσβεσμένο κόστος της υποχρέωσης.
Το πραγματικό επιτόκιο εφαρμόζεται στην προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου (όταν αυτά δεν είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας) ή στο αποσβεσμένο
κόστος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν
υποστεί απομείωση πιστωτικής αξίας μετά την αρχική αναγνώριση, ο τόκος υπολογίζεται με την
εφαρμογή του πραγματικού επιτοκίου στο αποσβεσμένο κόστος του χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου. Όταν η απομείωση πιστωτικού κινδύνου παύσει να υφίσταται, ο υπολογισμός του τόκου
επιστρέφει στη βάση της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας.
7.11 Έξοδα χρηματοδότησης
Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια, χρηματοδοτικές
μισθώσεις και τραπεζικά παρατραβήγματα, καθώς επίσης και τραπεζικά έξοδα. Έξοδα χρηματοδότησης,
εξαιρουμένων των τραπεζικών δικαιωμάτων, αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Τα τραπεζικά δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα την ημερομηνία που
είναι οφειλόμενα.
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7.

7.12 Μετατροπή ξένου νομίσματος
(i)

Νομίσματα λειτουργίας

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί η κάθε εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας').
(ii)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ(€), το οποίο επίσης είναι το λειτουργικό νόμισμα
της NETinfo Plc. Το λειτουργικό νομισμάτων θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:
- NETinfo Services Limited: Euro (€)
- NETteller Solutions S.A.: Euro (€)
- NETinfo Ltd: UK pound sterling (£)
- NETinfoPay Limited: Euro (€)
- NETinfo CIS LLC: Russian Ruble
Συναλλαγματικές συναλλαγές μετατρέπονται στις αντίστοιχες νομισματικές πράξεις των Εταιρειών του
Συγκροτήματος χρησιμοποιώντας το συνάλλαγμα που υπερισχυεί την ημερομηνία της συναλλαγής.
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφήση τέτοιων συναλλαγών και από τη
μετατροπή την ημερομηνία αναφοράς αναγνωρίζονται στο συναλλαγματικό στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη συναλλαγματική ισοτιμία
κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.
Ωστόσο, συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή των ακόλουθων στοιχείων
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα:
− μια επένδυση σε συμμετοχικούς τίτλους ορίζεται όπως επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων (εκτός απομείωσης, όπου συναλλαγματικές διαφορές που έχουν αναγνωριστεί στα
λοιπά συνολικά έσοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα)
− μια χρηματοοικονομική υπορέωση που ορίζεται ως αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε
εκμετάλλευση εξωτερικού
− επιλέξιμες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών όταν η αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική.
(iii)

Δραστηριότητες στο εξωτερικό

Στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις από δραστηριότητες στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης της
υπεραξίας και οποιονδήποτε αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την
απόκτηση της δραστηριότητας, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα και έξοδα των δραστηριοτήτων του εξωτερικού μετατρέπονται σε
Ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
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7.12 Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)
Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύονται στο
αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών, εκτός από τη συναλλαγματική διαφορά που αναλογεί στο
συμφέρον μειοψηφίας.
Κατά τη διάθεση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό (δηλαδή διάθεση του συνόλου της συμμετοχής του
Συγκροτήματος σε επιχείρηση στο εξωτερικό, ή διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου μιας
θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια του από
κοινού ελέγχου μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας που περιλαμβάνει εκμετάλλευση
εξωτερικού, ή διάθεσης που συνεπάγονται απώλεια σημαντικής επιρροής επί συνδεδεμένης εταιρείας
που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό), το σύνολο των συναλλαγματικών διαφορών που
σωρεύονται στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με την επιχείρηση που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της
Εταιρείας ανακατατάσσονται στα αποτελέσματα ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.
Σε περίπτωση μερικής διάθεσης που δεν έχει ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να χάσει τον έλεγχο μιας
θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, το μερίδιο των σωρευμένων συναλλαγματικών
διαφορών που αναλογεί αποδίδεται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές και δεν αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα. Για όλες τις άλλες μερικές διαθέσεις, το αναλογικό μερίδιο των σωρευμένων
συναλλαγματικών διαφορών ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα.
Για τον σκοπό παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία ενεργητικού και
οι υποχρεώσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων των
συγκριτικών στοιχείων) εκφράζονται σε Ευρώ με την χρησιμοποίηση της ισχύουσας συναλλαγματικής
ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα κονδύλια των εσόδων και των εξόδων (περιλαμβανομένων
των συγκριτικών στοιχείων) μετατρέπονται με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες του έτους, εκτός αν
οι ισοτιμίες κυμαίνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους, περίπτωση κατά την οποία
χρησιμοποιούνται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν, αν υπάρχουν, ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής
θέσης και μεταφέρονται στα αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές του Συγκροτήματος. Αυτές οι
συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα του έτους κατά την οποία διατίθεται η
δραστηριότητα στο εξωτερικό.
7.13 Φορολογία
Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων ή
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα.
Τρέχουσα φορολογία
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
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. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.
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7.13 Φορολογία (συνέχεια)
Αναβαλλόμενη φορολογία
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω
σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό
της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότημα έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση.
7.14 Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται.
7.15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης να μη διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα
στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν
προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου στοιχείου ενεργητικού χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού.
Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων
με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν
στα αποτελέσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος του στοιχείου ενεργητικού
μεταφέρεται από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό προσόδου.
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7.15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η
επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική
περίοδο είναι τα ακόλουθα:

Κτίρια
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Οχήματα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
Τηλεφωνικό Κέντρο

%
3
20
20
20
10
10

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα.
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά
αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου
ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των
πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Στην
περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα
αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
7.16 Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες
Οι κρατικές χορηγίες δεν αναγνωρίζονται μέχρι να υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το Συγκρότημα θα
συμμορφωθεί με τους όρους που συνδέονται με αυτές και ότι οι χορηγίες θα εισπραχθούν. Αποσβένονται
με τη σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών στοιχείων
ενεργητικού. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα.
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7.17 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως καταστήματα και γραφεία, κατέχονται από το
Συγκρότημα για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ή για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν
χρησιμοποιούνται από τον ίδιο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που
αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές. Αλλαγές
στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη
χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του
στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται
ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου
ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται.
Όταν επένδυση σε ακίνητα που είχαν ταξινομηθεί προηγούμενος στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός πωληθούν, τότε σχετικά ποσά που συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης
μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
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7.

7.18 Άυλα στοιχεία ενεργητικού
(i)

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού - έρευνα και ανάπτυξη

Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται.
Έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται όταν το κόστος μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, το προϊόν ή η
διαδικασία είναι τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη και είναι πιθανό να αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και το Συγκρότημα σκοπεύει και έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την ολοκλήρωση και
χρήση ή πώληση του στοιχείου ενεργητικού.
Διαφορετικά, τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. Μετά την αρχική
αναγνώριση, εσωτερικά δημιουργημένα άυλα στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε κόστος μείον
συσσωρευμένες χρεολύσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
(ii)

Λογισμικά προγράμματα

Τα κόστα είναι κατευθείαν συνδεδεμένα με αναγνωρίσιμα και μοναδικά λογισμικά προιόντα
υπολογιστών ελεγχόμενα από το Συγκρότημα και πιθανόν να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη όπου θα
υπερβένουν τα κόστα για περισσότερο από ένα χρόνο τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως άυλα περιουσιακά
στοιχεία. Επομένως το λογισμικό υπολογιστή αναγνωρίζεται σε κόστος μείον οποιαδήποτε
συσσωρευμένη απόσβεση και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές. Τα έξοδα τα οποία ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση στο λογισμικό υπολογιστών προγραμμάτων πέραν των αρχικών τους
προδιαγραφών καιφαλαιοποιούνται στο αρχικό κόστος. Τα κόστα που συνδέονται με την διατήρηση του
λογισμικού των υπολογιστών θεωρούνται ως έξοδα όταν προκύπτουν. Τα λογισμικά κόστα των
υπολογιστών αποσβένονται με την μέθοδο της σταθερής αποσβέσεως κατά την διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής τους. Η απόσβεση ξεκινά όταν το λογισμικό των υπολογιστών είναι διαθέσιμο προς χρήση και
συμπεριλαμβανεται στο κόστος πωλήσεων.
Το χρονιαίο ποσοστό απόσβεσης που χρησημοποιήθηκε για την τρέχουσα και συγκρυτικούς
περιόδους είναι 5%.
(iii)

Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού

Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται κάθε
ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται αν αρμόζει.
Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή
ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων
και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το
στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.
7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα
7.19.1 Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση
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7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού
μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς χρεώστες χωρίς
σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση, αποτιμάται αρχικά στη δίκαιη
αξία συν, για ένα στοιχείο που δεν αποτιμάται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα έξοδα
συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα για την απόκτηση ή την έκδοσή του. Εμπορικοί
χρεώστες χωρίς σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης αρχικά αποτιμούνται στην τιμή συναλλαγής.
7.19.2 Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση
7.19.2.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται όπως
επιμετράται σε: αποσβεσμένο κόστος, δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - χρεωστικοί τίτλοι,
δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - μετοχικοί τίτλοι, ή δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν ανακατατάσσονται μετά την αρχική τους αναγνώριση
εκτός εάν το Συγκρότημα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη διαχείριση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού ανακατατάσσονται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του
επιχειρηματικού μοντέλου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληροί και τους
δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί ως σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών,
και
− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.
Μία επένδυση σε χρεωστικό τίτλο επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων εάν
πληροί και τους δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με
την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, και
− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.
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Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην
τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που αποπληρώνονται σε
πρώτη ζήτηση αποτελούν μέρος της διαχείρισης μετρητών του Συγκροτήματος και συμπεριλαμβάνονται
στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών μόνο για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου
Το Συγκρότημα αξιολογεί το στόχο του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο διακρατείται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, διότι αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα τον
τρόπο διαχείρισης της επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση. Οι πληροφορίες που
εξετάζονται περιλαμβάνουν:
− τις δηλωμένες πολιτικές και στόχους του χαρτοφυλακίου και τη λειτουργία αυτών των πολιτικών
στην πράξη. Αυτές περιλαμβάνουν το κατά πόσο η στρατηγική της διοίκησης επικεντρώνεται στην
απόκτηση συμβατικών εσόδων από τόκους, τη διατήρηση συγκεκριμένου προφίλ επιτοκίου, την
αντιστοίχιση της διάρκειας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με τη διάρκεια
οποιωνδήποτε σχετικών υποχρεώσεων ή αναμενόμενων ταμειακών εκροών ή πραγματοποίησης
ταμειακών ροών μέσω της πώλησης των στοιχείων ενεργητικού,
− πώς αξιολογείται η απόδοση του χαρτοφυλακίου και αναφέρεται στη διοίκηση του Συγκροτήματος,
− τους κινδύνους που επηρεάζουν την απόδοση του επιχειρηματικού μοντέλου (και των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται στο επιχειρηματικό αυτό μοντέλο)
και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κινδύνων,
− πώς αποζημιώνονται οι διευθυντές της επιχείρησης, π.χ. εάν η αποζημίωση βασίζεται στη δίκαιη αξία
των διαχειριζόμενων στοιχείων ενεργητικού ή των συμβατικών ταμειακών ροών που έχουν
εισπραχθεί, και
− τη συχνότητα, όγκο και χρονοδιάγραμμα πωλήσεων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε
προηγούμενες περιόδους, τους λόγους για πωλήσεις και τις προσδοκίες για μελλοντικές πωλήσεις.
Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους σε συναλλαγές που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για διαγραφή δεν θεωρούνται πωλήσεις για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη συνεχή
αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήματος.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται προς διαπραγμάτευση ή υπόκεινται σε
διαχείριση και των οποίων η απόδοση αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, αποτιμώνται σε εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές είναι
αποκλειστικά αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων
Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, ως ''κεφάλαιο'' ορίζεται η δίκαιη αξία του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση. Ο όρος ''τόκος'' ορίζεται ως
τίμημα για τη χρονική αξία του χρήματος και για τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το υπόλοιπο
του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και για άλλους βασικούς κινδύνους
δανεισμού και κόστους (π.χ. κίνδυνο ρευστότητας και διοικητικά έξοδα), καθώς και ένα περιθώριο
κέρδους.
Αξιολογώντας κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές είναι μόνο αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων,
το Συγκρότημα εξετάζει τους συμβατικούς όρους του μέσου. Αυτό περιλαμβάνει εκτίμηση εάν το
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιέχει μια συμβατική ρήτρα που θα μπορούσε να αλλάξει το
χρονοδιάγραμμα ή το ποσό των συμβατικών ταμειακών ροών έτσι ώστε να μην πληρούσε αυτόν τον όρο.
Κατά την αξιολόγηση αυτή, το Συγκρότημα εξετάζει τα εξής:
− ενδεχόμενα γεγονότα που θα άλλαζαν το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα των ταμειακών ροών.
− όρους που μπορούν να προσαρμόσουν το συμβατικό επιτόκιο κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων
χαρακτηριστικών μεταβλητού επιτοκίου,
− χαρακτηριστικά προπληρωμής και επέκτασης, και
− όρους που περιορίζουν την απαίτηση του Συγκροτήματος σε ταμειακές ροές από συγκεκριμένα
στοιχεία ενεργητικού (π.χ. όροι χωρίς δικαίωμα αναγωγής).
Το χαρακτηριστικό προπληρωμής συνάδει με το κριτήριο αποκλειστικής πληρωμής του κεφαλαίου και
του επιτοκίου εάν το ποσό προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου
και τόκων επί του ποσού του κεφαλαίου που εκκρεμεί, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη
πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρο τερματισμό της σύμβασης. Επιπλέον, για ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται με έκπτωση ή υπέρ το άρτιο στο συμβατικό ονομαστικό του ποσό,
ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει ή απαιτεί προπληρωμή σε ένα ποσό που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά
το συμβατικό ονομαστικό ποσό συν τους δεδουλευμένους (αλλά μη καταβληθέντες) συμβατικούς τόκους
(που μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρη λήξη) θεωρείται ότι
συνάδει με αυτό το κριτήριο εάν η δίκαιη αξία του στοιχείου προπληρωμής είναι ασήμαντη κατά την
αρχική αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημίες
Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
(FVTPL)

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
εύλογη αξία. Καθαρά κέρδη και ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
μερισμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος είναι μειωμένο με πιστωτικές ζημιές.
Έσοδα από τόκους, συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές και ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κέρδος ή ζημιά λόγω διαγραφής
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
εύλογη αξία. Έσοδα από τόκους που υπολογίζονται με την μέθοδο του
Χρεωστικοί τίτλοι που
πραγματικού επιτοκίου, συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές και ζημιές
επιμετρώνται σε εύλογη
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Άλλα κέρδη και ζημιές
αξία μέσω των λοιπών
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την διαγραφή, κέρδη και
συνολικών εσόδων
ζημιές που συσσωρεύτηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα επαταναταξινομούνται
στα αποτελέσματα.
Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
Συμμετοχικοί τίτλοι που
εύλογη αξία. Μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα εκτός
επιμετρώνται σε εύλογη
εάν τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν ξεκάθαρα ανάκτηση του κόστους της
αξία μέσω των λοιπών
επένδυσης. Άλλα καθαρά κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικών εσόδων
συνολικά έσοδα και δεν επαναταξινομούνται στα αποτελέσματα.
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7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
7.19.3 Απομείωση
•

Χρηματοοικονομικά μέσα και περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε:
− χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
− επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων
− περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις.
Το Συγκρότημα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, εκτός από
τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου υπολογίζονται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
δωδεκαμήνου:
− χρεωστικοί τίτλοι που έχουν καθοριστεί ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία αναφοράς; και
− άλλοι χρεωστικοί τίτλοι και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ. ο κίνδυνος
αθέτησης που προέκυψε κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) δεν
έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση.
Η πρόβλεψη ζημιάς για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις
αποτιμώνται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου.
Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και για την εκτίμηση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψη εύλογες και υποστηρίξιμες
πληροφορίες που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την
ποσοτική όσο και την ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την ιστορική εμπειρία του
Συγκροτήματος και την ενημερωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και
μελλοντικών πληροφοριών.
Το Συγκρότημα υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού
έχει αυξηθεί σημαντικά αν παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών.
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Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε αθέτηση όταν:
− ο χρεώστης είναι απίθανο να πληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις προς το Συγκρότημα,
χωρίς προσφυγή του Συγκροτήματος σε ενέργειες όπως η ενεργοποίηση της ασφάλειας ή εγγύησης
(εάν υπάρχει), ή
− εάν είναι σε καθυστέρηση περισσότερες από 90 ημέρες.
Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένας χρεωστικός τίτλος εμπεριέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του είναι ισόποση με τον παγκοσμίο κατανοητό ορισμό του
''επενδυτικού βαθμού.'' Το Συγκρότημα θεωρεί ότι αυτό αντιστοιχεί με βαθμολογία Baa3 ή καλύτερο με
βάση την βαθμολογία του Οίκου Moody's.
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
που προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου.
Οι δωδεκάμηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι η μερίδα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά να συμβούν εντός δώδεκα μηνών μετά την
ημερομηνία αναφοράς (ή μικρότερη περίοδο εάν η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού
μέσου είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες).
Η μέγιστη περίοδος που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
είναι η μέγιστη συμβατική περίοδος κατά την οποία το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο.
•

Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι μια σταθμισμένη βάση πιθανοτήτων εκτίμησης των πιστωτικών
ζημιών. Οι πιστωτικές ζημιές αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των ελλειμμάτων σε μετρητά (π.χ. η
διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην οικονομική οντότητα σύμφωνα με τη
σύμβαση και των ταμειακών ροών που το Συγκρότημα αναμένει να λάβει). Οι αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.
•

Απομειωμένα χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα αξιολογεί εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και οι επενδύσεις σε χρεόγραφα σε δίκαιη αξία
μέσω λοιπών συνολικών εσόδων είναι πιστωτικά απομειωμένα. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο είναι ''πιστωτικά απομειωμένο'' όταν έχουν συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν
αρνητική επίδραση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού.
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7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο περιλαμβάνει τα
ακόλουθα παρατηρούμενα στοιχεία:
− σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του δανειολήπτη ή του εκδότη,
− παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση υποχρεώσεων ή καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών,
− την αναδιάρθρωση δανείου ή προκαταβολής από το Συγκρότημα με όρους που το Συγκρότημα δεν θα
εξέταζε διαφορετικά,
− είναι πιθανό ο οφειλέτης να εισέλθει σε πτώχευση ή άλλη οικονομική αναδιοργάνωση, ή
− την εξαφάνιση μιας ενεργού αγοράς για ένα τίτλο λόγω οικονομικών δυσχερειών.
•

Παρουσίαση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην κατάσταση οικονομικής θέσης

Η πρόβλεψη για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
αφαιρούνται από την ακαθάριστη αναγραφόμενη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Για τις επενδύσεις σε
χρεωστικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, η πρόβλεψη χρεώνεται στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.
•

Διαγραφή

Η ακαθάριστη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού διαγράφεται όταν το
Συγκρότημα δεν έχει εύλογες προσδοκίες να ανακτήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
στο σύνολο του ή μέρος αυτού. Για τους εμπορικούς χρεώστες, το Συγκρότημα έχει μια πολιτική
αποσβέσεως της μεικτής αναγραφόμενης αξίας μόνο όταν υπάρχουν νομικές διασφαλίσεις ότι το
Συγκρότημα έχει ασκήσει όλα τα νομικά του δικαιώματα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού δεν μπορούν να ανακτηθούν ή το Συγκρότημα έχει συνάψει συμφωνία για μερική
διευθέτηση του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού και το υπόλοιπο μπορεί να διαγραφεί.
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7.20 Παύση αναγνώρισης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν:
•

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή

•

διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε
τρίτο μέρος ή

•

μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών σε μια συναλλαγή στην οποία
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού μεταβιβάζονται ή στην οποία το Συγκρότημα δεν μεταβιβάζει ούτε διατηρεί
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα και δεν διατηρεί τον έλεγχο του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργήθηκε
ή διατηρήθηκε από το Συγκρότημα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν εξοφλείται, ακυρώνεται
ή εκπνέει.
Το Συγκρότημα επίσης παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι όροι
τροποποιούνται και οι ταμειακές ροές της τροποποιημένης υποχρέωσης είναι ουσιαστικά διαφορετικές,
οπότε μια νέα χρηματοοικονομική υποχρέωση με βάση τους τροποποιημένους όρους αναγνωρίζεται σε
δίκαιη αξία.
Κατά την διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης αξίας
που έχει αποσβεστεί και του καταβληθέντος τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού εκτός μετρητών ή αναληφθεισών υποχρεώσεων) αναγνωρίζεται στο λογαριασμό
αποτέλεσματων.
7.21 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται
και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν, και
μόνο όταν, το Συγκρότημα έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε
διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη
εξόφληση της υποχρέωσης.
7.22 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο
για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού (εκτός από βιολογικά στοιχεία ενεργητικού,
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Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
7.22 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)
επένδυση σε ακίνητα, αποθέματα και αναβαλλόμενη φορολογία) που αποσβένονται ελέγχονται για
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί
να μην είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση.
Για το σκοπό του ελέγχου για απομείωση, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στις μικρότερες
ομάδες στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως
ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές από άλλα στοιχεία ενεργητικού ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να
ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης.
Το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η
υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Για τον
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους
συναφείς κινδύνους με το στοιχείο ενεργητικού ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.
Αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης κατανέμονται
μειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών και στη συνέχεια μειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού στη
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών σε αναλογική βάση.
Η ζημιά απομείωσης σε σχέση με την υπεραξία δεν αντιστρέφεται. Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, η
ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού δεν
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το στοιχείο ενεργητικού, καθαρή από αποσβέσεις, αν η ζημιά
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί.
7.23 Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της
επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συγκροτήματος, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα
πώλησης.
7.24 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.
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7.25 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.
7.26 Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους.
Λειτουργικοί τομείς

8.

Οι διευθηντές επίτου παρόντος προσδιορίζουν ένα επιχειρηματικό τομέα ως το ενιαίο λειτουργικό τμήμα
του Συγκροτήματος.
Οι πιο σημαντικοί πελάτες του Συγκροτήματος σε σχέση με τα αναγνωρισμένα εισοδήματα κατά τη
διάρκεια της χρονιάς ήταν η CRDB Bank Plc, BBAC s.a.l and Profile Systems & Software S.A
Γεωγραφικές γνωστοποιήσεις σε ολόκηρη την οντότητα

2019

Κύπρος
€

Εισοδήματα
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

1.537.912
8.861.009

2018

Κύπρος
€

Εισοδήματα
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

1.453.897
8.750.367

Άλλες χώρες
€
2.626.472
48.071
Άλλες χώρες
€
2.271.864
452.815

Σύνολο
€
4.164.384
8.909.080
Σύνολο
€
3.725.761
9.203.182

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και τα αναβαλλόμενα
φορολογικά περιουσιακά στοιχεία) κατανέμονται με βάση τη φυσική τους θέση.
Τα έσοδα του Συγκροτήματος από εξωτερικούς πελάτες έχουν κατανεμηθεί με βάση τη γεωγραφική
θέση του πελάτη.
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Εισοδήματα
9.1 Πηγές Εισοδήματος: Η Εταιρεία παράγει εισοδήματα κυρίως από την αδειοδότηση της ψηφιακής
τραπεζικής πλατφόρμας της και από την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ψηφιακών τραπεζικών συστημάτων στους πελάτες της. Άλλες πηγές εσόδων περιλαμβάνουν
την παροχή υπηρεσιών όπως η υποστήριξη, η συντήρηση, η εξωτερική ανάθεση και ο σχεδιασμός
ιστοσελίδων.

Ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού
Υπηρεσίες συντήρησης
Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης
Υπηρεσίες διαδικτύου και σχεδιασμού
Πωλήσεις εξαρτημάτων υπολογιστων

2019
€

2018
€

2.380.568
1.129.912
490.277
159.004
4.623
4.164.384

1.989.789
1.160.454
393.809
174.609
7.100
3.725.761

9.2 Κατηγοριοποίηση εισοδημάτων από συμβάσεις με πελάτες: στον ακόλουθο πίνακα τα εισοδήματα
από συμβάσεις πελατών επιμερίζονται σε κατηγορίες πρωτογενών γεωγραφικών αγορών.
2019
€
Πρωτογενείς Γεωγραφικές Αγορές
Ευρώπη
Αφρική
Ασία
Άλλες

2.344.374
643.205
899.620
277.185
4.164.384

9.3 Υπόλοιπα συμβάσεων πελατών: Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις
απαιτήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία των συμβάσεων και τις συμβατικές υποχρεώσεις από συμβάσεις με
πελάτες.
2019
€
Απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις 'εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις'
Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού

824.978
317.291

2018
€
506.528
604.482

Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού σχετίζονται με το δικαίωμα του Συγκροτήματος σε αντάλλαγμα έναντι
των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει μεταβιβάσει σε πελάτη χωρίς να γίνει τιμολόγηση την περίοδο
αναφοράς. Τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού κατά την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν επιφέρουν
απομείωση (2018: €31.173). Το Συγκρότημα απεικονίζει τυχών ανεπιφύλακτα δικαιώματα επί του
ανταλλάγματος, χωριστά ως απαίτηση. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο με την έκδοση του τιμολογίου
προς τον πελάτη.
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Εισοδήματα (συνέχεια)
9.4 Υποχρεώσεις εκτέλεσης και πολιτικές αναγνώρισης εισοδήματος:

Είδος προϊόντος/
υπηρεσίας

Είδος και χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης Αναγνώριση εισοδημάτων υπό τις αρχές
υποχρεώσεων εκτέλεσης,
του ΔΠΧΑ 15
συμπεριλαμβανομένου σημαντικών
όρων πληρωμής

Ανάπτυξη και υλοποίηση
λογισμικού

Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του προϊόντος
μόλις ολοκληρωθεί η υλοποίηση. Τα τιμολόγια
δημιουργούνται με βάση τα προκαθορισμένα
ορόσημα που καθορίζονται στις συμβάσεις. Τα
τιμολόγια είναι συνήθως πληρωτέα εντός 30
ημερών. Ο πελάτης καταναλώνει τα
πλεονεκτήματα της υπηρεσίας συντήρησης
καθώς παρέχεται η υπηρεσία.

Υπηρεσίες συντήρησης

Ο πελάτης καταναλώνει τα πλεονεκτήματα της
υπηρεσίας συντήρησης καθώς παρέχεται η
υπηρεσία. Η τιμολόγηση πραγματοποιείται
συνήθως σε μηνιαία βάση και σε ορισμένες
περιπτώσεις ετησίως, με βάση το
προσυμφωνημένο ετήσιο τέλος. Τα τιμολόγια
είναι συνήθως πληρωτέα εντός 30 ημερών.
Ο πελάτης καταναλώνει το όφελος των
υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης καθώς
παρέχεται η υπηρεσία. Η τιμολόγηση
πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση με βάση το
προσυμεφαγοθέν ετήσιο τέλος.
Οι υπηρεσίες διαδικτύου και σχεδιασμού
αφορούν υπηρεσίες σχεδιασμού που έχουν
συναχθεί σε πελάτες για τους οποίους υπάρχουν
προσυμφωνημένα ορόσημα και υπηρεσίες
συντήρησης και φιλοξενίας που παρέχονται σε
ετήσια βάση στους πελάτες.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες σχεδιασμού, ο
πελάτης αποκτά τον έλεγχο του προϊόντος μόλις
παραδοθεί και τιμολογήσει πραγματοποιείται
μόλις ολοκληρωθεί η υποχρέωση εκτέλεσης.
Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες
συντήρησης και παροχής υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες
συντήρησης και εξυπηρέτηση , η τιμολόγηση
πραγματοποιείται ετησίως, με βάση το
προσυμφωνημένο ετήσιο τέλος.
Τα τιμολόγια είναι συνήθως πληρωτέα εντός 30
ημερών.

Υπηρεσίες εξωτερικής
ανάθεσης

Υπηρεσίες διαδικτύου και
σχεδιασμού

Η τιμή συναλλαγής του λογισμικού και των
συμβάσεων υλοποίησης κατανέμεται στις
δραστηριότητες immentation και την υπηρεσία
συντήρησης με βάση τον κατάλογο τιμών του
Ομίλου. Τα έσοδα που προκύπτουν από
δραστηριότητες υλοποίησης αναγνωρίζονται σε
μια χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση των
προκαθορισμένων ορόσημων που καθορίζονται
στις συμβάσεις με τους πελάτες. Τα συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται για μη
τιμολογημένα έσοδα όταν έχουν ολοκληρωθεί οι
υποχρεώσεις εκτέλεσης.
Τα έσοδα που προκύπτουν από υπηρεσίες
συντήρησης αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια
της περιόδου κατά την οποία παρέχεται η
υπηρεσία.
Τα έσοδα από υπηρεσίες συντήρησης
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου
παροχής της υπηρεσίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου
παροχής της υπηρεσίας.
Τα έσοδα που προκύπτουν από υπηρεσίες
σχεδιασμού αναγνωρίζονται σε μια χρονική
στιγμή, μετά την ολοκλήρωση των
καθορισμένων ορόσημων και την παράδοση του
προϊόντος στον πελάτη.
Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες
συντήρησης και φιλοξενίας αναγνωρίζονται
κατά την περίοδο για την οποία παρέχεται η
υπηρεσία.
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10.

Κόστος πωλήσεων
2019
€
Κόστος προσωπικού (Σημ.15)
Εργασίες τρίτων
Εγγραφή λογισμικού
Απόσβεση λογισμικού
Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

2018
€

1.343.140
251.224
65.470
264.092
24.041

763.425
250
173.183
242.609
13.672

1.947.967

1.193.139

Η αύξηση στο κόστος πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση του κόστους προσωπικού λόγο της αύξησης
του αριθμού των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της χρονιάς και της αύξησης στις εισφορές όπως
προυποθέτει ο νόμος της κυβέρνησης.
11.

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
2019
€
Εκπτώσεις εισπρακτέες
Αποζημιώσεις
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Κυβερνητικές χορηγίες
Εισπράξεις διαγραφεισών απαιτήσεων
Ενοίκια εισπρακτέα
Αντιλογισμός απομείωσης αξίας των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

2018
€

2.048
42.932
3.748
13.458
2.600
-

19.418
2.000
47.933
74.325
978

64.786

144.654
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12.

Έξοδα διανομής και πωλήσεων
2019
€
Κόστος προσωπικού
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Διαφημίσεις
Διακοσμήσεις
Προμήθειες
Έξοδα φιλοξενίας πελατών
Οδοιπορικά εσωτερικού
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν
Άλλα έξοδα διανομής και πωλήσεων
Αποσβέσεις

2018
€

11.490
978
154.194
5.732
4.427
48
197
84.191
147

37.986
39.319
13.440
55.037
5.982
3.317
3.325
1.076
71.297
-

261.404

230.779
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13.

Έξοδα διοίκησης
2019
€
Κόστος προσωπικού (Σημ. 15)
Ενοίκια
Έξοδα κοινόχρηστων χώρων
Φόροι και άδειες
Ετήσιο τέλος Εφόρου εταιρειών
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
Διάφορα έξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Έξοδα κλητήρα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Συνδρομές και εισφορές
Εισφορές σε μη φιλανθρωπικά ιδρύματα
Εκπαίδευση προσωπικού
Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
λογαριασμών
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενων ετών
Λογιστικά δικαιώματα
Δικηγορικά έξοδα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Δικαιώματα θεματοφύλακα
Πρόστιμα
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Οδοιπορικά
Οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα διαμονής
Μη επιστρεπτέο ΦΠΑ
Έξοδα φιλοξενίας πελατών
Έξοδα οχημάτων
Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

2018
€

932.138
11.030
5.200
6.287
1.050
36.196
15.984
35.716
19.367
6.043
20.175
36
17.436
16.957
6.085
30.867
9.787

959.706
33.320
6.699
5.399
1.050
30.060
11.609
15.860
16.943
3.360
20.879
306
9.241
9.047
14.009
26.188
9.130

20.000
3.000
9.429
26.867
164.744
6.537
231.116
955
29.969
28.599
47.025
161.355

17.000
10.537
42.815
250.635
1.000
142
219.839
996
26.118
36.576
160.769

1.899.950

1.939.233
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14.

(ζημιά) /κέρδος από εργασίες
Σημ.

2019
€

2018
€

264.092
185.543
2.286.768

242.609
174.441
1.723.131

20.000
3.000
154.684

17.000
284.676

Η (ζημιά)/κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά την χρέωση των
πιο κάτω κονδυλίων:
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Κόστος προσωπικού
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των
ετήσιων λογαριασμών
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών - προηγούμενων ετών
Εμπορικές απαιτήσεις - ζημιές απομείωσης
15.

21
20
15

Κόστος προσωπικού
Σημ.
Μισθοί (συμπεριλαμβανομένου Διευθυντών στην εκτελεστική τους
ιδιότητα)
Ημερομίσθια
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής
Συντάξεις
Σύνολο κόστους προσωπικού

14

2019
€

2018
€

1.858.581
104.376
242.265
37.013
44.533

1.431.469
206.436
37.625
47.601

2.286.768

1.723.131

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια του έτους 2019
και 2018 ήταν 82 και 75 αντίστοιχα.
Το Συγκρότημα λειτουργεί σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της
NETinfo PLC, που χρηματοδοτείται ξεχωριστά και ετοιμάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, από
το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωμή ορισμένων ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο
τερματισμό της υπηρεσίας τους.
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16.

Καθαρά έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
2019
€
Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι από τράπεζες
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι
Πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος

2018
€

2.820
53
8.257
4.669

3.516
53
16.118

15.799

19.687

153.721
9
40.629
-

207.028
5
12.654
187

28.313

22.595

3.884
-

20.615
10.464

226.556

273.548

Έξοδα χρηματοδότησης
Τόκοι πληρωτέοι
Πάνω σε δάνεια
Πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα
Τόκοι χρεογράφων
Τόκοι φόρων
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών
Ζημιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά

17.

Φορολογία
2019
€
Φορολογία εξωτερικού
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
Χρέωση έτους

2018
€

90.074
862
-

71.839
1.071
20.124

90.936

93.034

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Επίσης, 75% των ακάθαρτων εισπρακτέων ενοικίων
υποκείνται σε άμυνα της τάξεως του 3%.
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%.
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18.

Κέρδη ανά μετοχή

Βασική ζημιά που αναλογεί στους ιδιοκτήτες (€)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του
έτους
Βασική ζημιά ανά μετοχή (σεντ)
Πλήρως κατανεμημένος μεσοσταθμισμένος αριθμός μετοχών
Πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ)

2019

2018

(334.990)

(180.100)

12.820.670

12.820.670

(2,61)

(1,40)

13.420.670

13.420.670

(2,50)

(1,34)

Το βασικό κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος για το έτος που αποδίδεται στους
απλούς μετόχους της μητρικής Εταιρείας με το σύνολο των σύνηθων μετοχών τησ μητρικής Εταιρείας
κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Την 1η Φεβρουαρίου 2018 η NETINFO PLC εξέδωσε €600.000 ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία. Τα
ομόλογα είναι μετατρέψιμα με έκπτωση 20% στη μέση τιμή αγοράς της τιμής της μετοχής της Εταιρείας
τον Ιανουάριο του 2022.
19.

Μερίσματα
2019
€
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομλη μερίσματος στα
κέρδη του 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτρέπει στην πληρωμή μερίσματος
μεταφέρεται στα αποθεματικά.

2018
€

22.353

-

22.353

-

και το κέρδος της χρονιάς
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20.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Γη και κτίρια Μηχανήματα Ηλεκτρονικοί
και
υπολογιστές
εξοπλισμός
€
€
€
Κόστος ή
εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου
2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις
31 Δεκεμβρίου
2018
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου
2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις
31 Δεκεμβρίου
2019
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου
2018
Επιβάρυνση
έτους
Υπόλοιπο στις
31 Δεκεμβρίου
2018
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου
2019
Επιβάρυνση
έτους
Υπόλοιπο στις
31 Δεκεμβρίου
2019
Καθαρή
λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις
31 Δεκεμβρίου
2019
Υπόλοιπο στις
31 Δεκεμβρίου
2018

Οχήματα
€

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
€

Τηλεφωνικό
Κέντρο

Σύνολο

€

€

3.464.885
19.600

-

524.440
22.344

337.186
-

478.886
19.684

51.679
18.639

4.857.076
80.267

3.484.485

-

546.784

337.186

498.570

70.318

4.937.343

3.484.485
-

734

546.784
45.489

337.186
9.185

498.570
33.012

70.318
2.809

4.937.343
91.229

3.484.485

734

592.273

346.371

531.582

73.127

5.028.572

260.139

-

481.964

257.712

336.737

32.584

1.369.136

86.805

-

17.055

37.440

35.122

18.444

194.866

346.944

-

499.019

295.152

371.859

51.028

1.564.002

346.944

-

499.019

295.152

371.859

51.028

1.564.002

86.805

147

26.250

30.956

34.647

6.738

185.543

433.749

147

525.269

326.108

406.506

57.766

1.749.545

3.050.736

587

67.004

20.263

125.076

15.361

3.279.027

3.137.541

-

47.765

42.034

126.711

19.290

3.373.341
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20.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία των ακινήτων έχει καθοριστεί από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων, οι
οποίοι κατέχουν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη εμπειρία ως
προς την τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων που αξιολογούνται. Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές
καθορίσουν την εύλογη αξία των ακινήτων του Συγκροτήματος κάθε ημερομηνία αναφοράς.
Ο υπολογισμός της εύλογη αξίας για όλα τα ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 της εύλογης
αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνικής αξιολόγησης.
Τεχνική αξιολόγησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την τεχνική αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό
της εύλογης αξίας των ακινήτων, όπως επίσης και τα σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα.
Μέθοδος αποτίμησης

Σημαντικά μη-παρατηρήσιμα
δεδομένα

Προσέγγιση σύγκρισης
συναλλαγών

Εύλογη αξία ανά m2

Συσχέτιση μεταξύ των
σημαντικών μη-παρατηρήσιμων
δεδομένων και του υπολογισμού
της εύλογης αξίας
€1.200 - €3.000 ανά m2

Η εύλογη αξία υπολογίζεται κατά προσέγγιση της αγοράς όπου αντανακλά τιμές σε πρόσφατες
συναλλαγές αγοράς σε παρόμοια ακίνητα και ενσωματώνει προσαρμογές για συγκεκριμένους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου το μέγεθος του κτιρίου και του οικοπέδου, τοποθεσία και άδειες,
τρέχον χρήση και κατάσταση.
Η γη και τα κτίρια έχουν επανεκτιμηθεί απότην διοίκηση το 2017 μετέπειτα από εκτίμηση ενός
ανεξάρτητου εκτιμητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στην
εύλογη αξία της γης και των κτιρίων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Η εύλογη αξία της γης και των κτιρίων αποφασίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων, έχοντας κατάλληλη αναγνωρισμένη πείρα και πρόσφατη εμπειρία στη τοποθεσία και στην
κατηγορία των ακινήτων του ακινήτου που εκτιμήθηκε. Οι σημαντικές εισροές και υποθέσεις έχουν
αναπτυχθεί σε στενή διαβούλευση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία εκτίμησης και οι αλλαγές στις
εύλογες αξίες επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερομηνία αναφοράς κάθε έτους.
Οποιαδήποτε αύξηση/μείωση της εύλογης αξίας κατά 5% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση/μείωση
στην αξία του €174.224.
Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής:

Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

2019
€

2018
€

3.004.629
(432.275)

2.623.750
(346.993)

2.572.354

2.276.757
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20.

Η λογιστική αξία της τάξεως του €3.050.736 (2018: €3.137.541) δεσμεύεται να εξασφαλίσει τραπεζικά
δάνεια του Συγκροτήματος.
Άυλα στοιχεία ενεργητικού

21.
2019

Λογισμικά
προγράμματα
€

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

5.508.868
449.672
5.958.540

Χρεόλυση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αποσβέσεις της χρονιάς
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2.240.452
266.592
2.507.044

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2018

3.451.496
Λογισμικά
προγράμματα
€

Κόστος
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

5.508.868
5.508.868

Χρεόλυση
Στις πωλήσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2.240.452
2.240.452

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

3.268.416

Το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών αφορά στην ανάπτυξη βιβλιοθήκης από ανακυκλώσυμα
αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για να αναπτύξουν λογισμικό εφαρμογής για
τους πελάτες της.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
22.

Επενδύσεις σε ακίνητα
2019
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Πωλήσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2018
€

304.000
-

482.000
(178.000)

304.000

304.000

Τα επενδυτικά ακίνητα περιλαμβάνουν δύο διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Τα
ακίνητα βρίσκονται στο κέντρο της Λευκωσίας. Κατά το έτος 2018 το Συγκρότημα πώλησε ένα από τα
διαμερίσματα με λογιστική αξία €178.000 με κέρδος €2.000.
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων αποφασίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων,έχοντας κατάλληλη αναγνωρισμένη πείρα και πρόσφατη εμπειρία στη τοποθεσία και στην
κατηγορία των ακινήτων του ακινλητου που εκτιμήθηκε. Οι σημαντικές εισροές και υποθέσεις έχουν
αναπτυχθεί σε στενή διαβούλευση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία εκτίμησης και οι αλλαγές στις
εύλογες αξίες επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερομηνία αναφοράς κάθε έτους.
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας για όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο
3 της εύλογης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνική αξιολόγησης.
Μέθοδος αποτίμησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την τεχνική αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό
της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως επίσης και τα σημαντικά μη-παρατηρήσιμα
δεδομένα.
Μέθοδος αποτίμησης

Σημαντικά μη-παρατηρήσιμα
δεδομένα

Προσέγγιση σύγκρισης
συναλλαγών

Εύλογη αξία ανά m2

Συσχέτιση μεταξύ των
σημαντικών μη-παρατηρήσιμων
δεδομένων και του υπολογισμού
της εύλογης αξίας
€1.500 - €2.100 ανά m2

Οι λεπτομέρειες των επενδύσεων σε ακίνητα είναι ως ακολούθως:
2019
€
Είδος
Γραφείο 0/0737
Γραφείο 0/7435

2018
€

157.000
157.000

157.000
157.000

314.000

314.000
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Επενδύσεις σε ακίνητα (συνέχεια)

22.

Η εύλογη αξία υπολογίζεται κατά προσέγγιση της αγοράς όπου αντανακλά τιμές σε πρόσφατες
συναλλαγές αγοράς σε παρόμοια ακίνητα ανά m2 και ενσωματώνει προσαρμογές για συγκεκριμένους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου το μέγεθος του κτιρίου και του οικοπέδου, τοποθεσία και άδειες,
τρέχον χρήση και κατάσταση.
Οι σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές είναι οι προσαρμογές για παράγοντες συγκεκριμένους για το
εν λόγω ακίνητο. Ο βαθμός κκαι η κατεύθυνση αυτών των προσαρμογών εξαρτώνται στον αριθμό και
στα χαρακτηριστικά των παρατηρήσιμων συναλλαγών στην αγορά σε παρόμοια ακίνητα που
χρησιμοποιούνται ως αφετηρία για εκτίμηση. Όμως αυτές οι εισροές συμπεριλαμβάνουν αντικειμενικές
κρίσεις, οι Διευθυντές θεωρούν ότι η συνολική αποτίμηση δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από εύλογες
πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.
Οποιαδήποτε αύξηση/μείωση της εύλογης αξίας κατά 5% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση/μείωση
στην αξία του κατά €157.000.
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

23.

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως:
Όνομα

Χώρα σύστασης Κύριες
2019
2018
δραστηριότητες Συμμετοχή Συμμετοχή
%
%

NETinfo Services Limited

Κύπρος

NETinfoPay Limited

Κύπρος

NETinfo CIS LLC

Ρωσσία

NETteller Solutions S.A.

Κόστα Ρίκα

NETinfo Limited

Ηνωμένο
Βασίλειο

Ανάπτυξη
λογισμικού
Ίδρυμα
ηλεκτρονικού
χρήματος
Ανάπτυξη
λογισμικού
Ανάπτυξη
λογισμικού
Ανάπτυξη
λογισμικού

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Το Συγκρότημα 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 αλλαγές 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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24.

Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με μέθοδο της καθαρής θέσης
2019
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Συναλλαγματικές διαφορές
Μερίδιο ζημιάς από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης, μετά τη φορολογία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2018
€

92.462
6.080

156.830
(12.891)

(1.540)

(51.477)

97.002

92.462

Σημαντικά ολικά ποσά σε σχέση με επενδύσεις σε κοινοπραξίες:
2019
€

2018
€

33,3%
451.620
108.228
(2.146)
(266.405)

33,3%
450.733
91.877
(2.125)
(248.451)

291.297

292.034

Μερίδιο του Συγκροτήματος στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού

97.002

92.462

Λογιστική αξία επένδυσης σε κοινοπραξία

97.002

92.462

Εισοδήματα
Κόστος Πωλήσεων
Άλλα έξοδα
Κέρδος και συνολικά έσοδα έτους (100%)
Κέρδος και συνολικά έσοδα έτους (33%)

280.210
(279.936)
(4.917)
(4.643)
(1.540)

30.709
(51.477)

(1.540)

(51.477)

Ποσοστό συμμετοχής
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Καθαρά στοιχεία ενεργητικού (100%)

Μερίδιο του Συγκροτήματος στα κέρδη και συνολικά έσοδα έτους
25.

Αποθέματα
2019
€
Έτοιμα προϊόντα
Εξαρτήματα και άλλα αναλώσιμα

2018
€

65.646
12.632

67.364
12.306

78.278

79.670

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε κατά τη διάτρκεια του έτους 2019 αφορά συσκευές
υλικού εμπόρων (BLE) και στοιχεία λογισμικού για πληρωμές λιανικής σε εμπόρους που χρησιμοποιούν
την πλατφόρμα κινητών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
26.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Πρόνοια για ζημιές απομείωσης
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 36 (ii))
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών ιδιοκτητών (Σημ. 36 (ii))
Προκαταβολές και προπληρωμές
Ποσά οφειλόμενα απο την Κυπριακή Δημοκρατία
Λοιπές απαιτήσεις

2019
€

2018
€

1.248.183
(423.935)

839.788
(333.260)

824.248
29.063
67.623
17.001

506.528
33.028
5.721
19.298
67.623
14.040

937.935

646.238

Χρονολογική ανάλυση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων:
Μικτό ποσό
2019
€
Μη ληξιπρόθεσμα
Ληξιπρόθεσμα 1-30 ημέρες
Ληξιπρόθεσμα 31-120 ημέρες
Πέραν των 120 ημερών

Απομείωση
2019
€

Μικτό ποσό
2018
€

Απομείωση
2018
€

630.816
173.460
443.907

(58.873)
(30.319)
(334.742)

343.782
54.646
124.434
316.925

(410)
(58.907)
(273.943)

1.248.183

(423.934)

839.787

(333.260)

Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε €154.684 (2018: €253.503) για την απομείωση των
εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η ζημιά
περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.
Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 39 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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27.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
2019
€
Μετρητά στο ταμείο
Μετρητά στην τράπεζα
Τρεχούμενοι λογαριασμοί
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση μετρητών και αντίστοιχων
μετρητών

2018
€

3.195
103.438
2.370
351.799

4.342
497.786
351.796

(16.751)

(19.351)

444.051

834.573

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
περιλαμβάνουν:

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τραπεζικά παρατραβήγματα

2019
€

2018
€

427.300
(943.504)

815.222
(875.807)

(516.204)

(60.585)

Το σταθμισμένο μέσο πραγματικό επιτόκιο στα τραπεζικά παρατραβήγματα κατά την ημερομηνία
αναφοράς ήταν 3,93% (2018: 4,29%).
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 39 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
28.

Μετοχικό κεφάλαιο
2019
Αριθμός
μετοχών

2019

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές €0.22 η καθε μία

38.461.538

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ' ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Έκδοση μετοχών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2018
Αριθμός
μετοχών

2018

8.461.538

38.461.538

8.461.538

12.820.670
-

2.820.547
-

11.721.670
1.099.000

2.578.767
241.780

12.820.670

2.820.547

12.820.670

2.820.547

€

€

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η NETinfo Plc έκανε έκδοση 1.099.00 μετοχών €0,22 η κάθε μία, υπέρ το
άρτιο κατά €0,69 ανά μετοχή.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αποθεματικά

29.

Τα αποθεματικά συμπεριλαμβάνουν το αποθεματικό των εύλογων αξιών και το αποθεματικό
συναλλαγματικών διαφορών.
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Το αποθεματικό εύλογης αξίας για γη και κτίρια προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας της γης
και των κτιρίων. Κατά την πώληση επανεκτιμημένης γης ή κτιρίων, το μέρος του αποθεματικού
επανεκτίμησης ακινήτων που σχετίζεται με αυτό το στοιχείο ενεργητικού μεταφέρεται απευθείας στα
συσσωρευμένα κέρδη.
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
Συναλλαγματικές διαφορές σχετικά με τη μετάφραση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήματος από ξένες λειτουργίες στο παρουσιαστικό νόμισμα του Συγκροτήματος (με αλλα λόγια
Ευρώ) αναγνωρίζονται κατευθείαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και
συσσορεύονται στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών.Συναλλαγματικές διαφορές που έχουν
προηγουμένως συσσωρευθεί στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών αναταξινομούνται στη
κατάσταση αποτελεσμάτων την περίοδο της πώλησης ή μερικής πώλησης της ξένης λειτουργίας.
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις

30.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Αποπληρωμές
Τόκος που χρεώθηκε στη χρονιά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

2019
€

2018
€

4.079.746
137.434
(644.134)
189.382

3.976.724
608.456
(668.808)
163.374

3.762.428

4.079.746

2019
€

2018
€

2.703.500
610.084

3.021.904
608.454

3.313.584

3.630.358

448.844

449.388

3.762.428

4.079.746
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Δάνεια και χρηματοδοτήσεις (συνέχεια)

30.

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:
2019
€
Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

2018
€

448.844

449.388

2.211.820
1.101.764
3.313.584

2.093.510
1.536.848
3.630.358

3.762.428

4.079.746

Το τραπεζικό δάνειο με αρχικό ποσό €1.650.000 αποπληρώνεται σε μηνιέες δόσεις των €15.023 μέχρι το
2028.
Το τραπεζικό δάνειο με αρχικό ποσό €600.000 αποπληρώνεται σε μηνιέες δόσεις των €5.766 μέχρι το
2028.
Το τραπεζικό δάνειο με αρχικό ποσό €350.000 αποπληρώνεται σε μηνιέες δόσεις των €3.326 μέχρι το
2023.
Το τραπεζικό δάνειο με αρχικό ποσό €1.015.000 αποπληρώνεται σε μηνιέες δόσεις των €8.120 μέχρι το
2030.
Το τραπεζικό δάνειο με αρχικό ποσό €500.000 αποπληρώνεται σε μηνιέες δόσεις των €5.000 μέχρι το
2025.
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

Με προσωπικές εγγυήσεις €6.795.000 από τον κ. Βάσσο Αριστοδήμου, μέτοχο της Εταιρείας.
Με υποθήκη έναντι ακίνητης περιουσίας της NETinfo Plc.
Με σταθερή χρέωση στο λογισμικό του υπολογιστή της Εταιρείας €200.000 (2018: €200.000).
Με κυμαινόμενη χρέωση στα περιουσιακά στοιχεία της NETinfo Plc για απεριόριστο ποσό.
Με ανάθεση ασφάλισης ζωής του κ. Βάσσου Αριστοδήμου με Ευρώ ζωής έναντι €150.000.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών δανείων κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν 3,43%
(2018:3,92%).
Μετατρέψιμο Ομόλογο
2019
€
Έσοδα από την έκδοση μετατρέψιμων ομόλογων(600.00 ομόλογα ανά
€1)
Κόστος συναλλαγής

-

2018
€
600.000

-

(6.000)
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30.

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις (συνέχεια)
Καθαρές εισπράξεις
Έξοδα τόκων
Αποπληρωμή
Ποσά που ταξινομήθηκαν ως κεφαλαίο(καθαραά από έξοδα
συναλλλαγής)
Λογιστική αξία των υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου

608.454
40.629
(39.000)
-

594.000
33.954
(19.500)
-

610.083

608.454

Το πραγματικό επιτόκιο στα μετατρέψιμα ομόλογα την ημερομηνία αναφοράς ήταν 6,80%(2018:
6,90%).
Την 1 Φεβρουαρίου 2018 η NETinfo Plc έκδωσε ένα μετατρέψιμο ομόλογο αξίας €600.000. Το ομόλογο
φέρει επιτόκιο 6,50% το χρόνο υπολογίζοντας το στο αρχικό ποσό και το χρεωστικό ποσό σε εξαμινιαία
βάση την 1η Αυγούστου και την 1η Φεβρουαρίου. Το ομόλογο μετατρέπεται σε κοινές μετοχές στο
80% της μέσης τιμής της αγοράς τιμής της Εταιρείας τον Ιανουάριο του 2022.
31.

Αναβαλλόμενη φορολογία
Υποχρεώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας
2019
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2018
€

77.792
(3.098)

77.975
(183)

74.694

77.792

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως:
2019
€
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων

2018
€

74.694

77.792

74.694

77.792

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 17). Στην περίπτωση
φορολογικών ζημιών το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
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32.

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
2019
€
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 36 (iii))
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε μερίσματα πληρωτέα

2018
€

263.702
172
100.772
68.871
502
24.480
29.464
240.217
27.397

202.025
172
68.532
20.610
21.361
66.872
154.812
5.044

755.577

539.428

Οι συμβατικές υποχρεώσεις αφορούν προκαταβολές που λαμβάνει η Εταιρεία, κυρίως για υπηρεσίες
συντήρησης που πρόκειται να εκτελεστούν στο μέλλον. Οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταβιβάζονται σε
πληρωτέες όταν τα δικαιώματα καθίστανται άνευ όρων. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν η Εταιρεία
εκδίδει ένα τιμολόγιο στον πελάτη και λαμβάνει τα χρήματα.
Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
33.

Αναβαλλόμενο εισόδημα
2019
€
Κυβερνητικές χορηγίες

Αναβαλλόμενο εισόδημα πέραν του ενός έτους
Αναβαλλόμενο εισόδημα εντός ενός έτους

2018
€

70.964

75.695

70.964

75.695

66.233
4.731

70.964
4.731

70.964

75.695

Κρατικές χορηγίες αφορούν κεφάλαια που εισπράχθηκαν με την Αναπτυξιακή Εξουσία του Ανθρώπινου
Δυναμικού και της Ευρωπαικής Τράπεζας για την Έρευνα και την Ανάπτυξη σχετικά με τις καινοτόμες
επιχειρήσεις.
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34.

Οφειλόμενη φορολογία
2019
€
Εταιρικός φόρος
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

2018
€
849
849
1.698

35.

19.720
849
20.569

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος
Επιπτώσεις από τον COVID-19
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού
COVID-19 ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο, με πάνω
από 150 χώρες που επηρεάζονται. Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα για να
συμβάλουν στη συγκράτηση, και σε πολλές χώρες τώρα στην καθυστέρηση της διάδοσης του ιού. Αυτά
τα μέτρα περιλαμβάνουν: αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε αυτούς που ενδεχομένως επηρεάστηκαν,
εφαρμογή κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο ή κλείσιμο των συνόρων καθώς και καθολικό
"κλείσιμο" πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων χωρών.

36.

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη
Το κεφάλαιο της Εταιρείας εκταμιεύεται ευρέως στα άτομα και στις εταιρείες με διαφορετικό ποσοστό
κατοχής με ένα μόνο μέλος που ελέγχει την οντότητα.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:
(i) Βασική αποζημίωση διαχείρησης
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:
2019
€
Αμοιβές των εκτελεστικών διευθυντών και των συνδεδεμένων με αυτά
μέρη.
Αμοιβές μη εκτελεστικών διευθυντών
Άλλες βασικές αποδοχέσ των μελών της διοίκησης
Έξοδα ασφάλισης διευθυντών

2018
€

285.207
93.226
10.329

188.500
56.874
48.945
9.510

388.762

303.829
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36.

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)
(ii) Τρεχούμενοι λογαριασμοί μετόχων - χρεωστικά υπόλοιπα (Σημ. 26)
2019
€
Πόλυς Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελλάνος

2018
€
-

4.698
1.023

-

5.721

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των συμβούλων/ιδιοκτητών δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν
προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.
(iii) Τρεχούμενοι λογαριασμοί διευθυντών - χρεωστικά/(πιστωτικά) υπόλοιπα
2019
€

2018
€

Βάσσος Αριστοδήμου
Πόλυς Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελλάνος

(82)
(297)
(123)

(21.361)
9.840
23.187

(502)

11.666

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη
ημερομηνία αποπληρωμής.
37.

Συμμετοχή συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ 190-2007-04)
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 02 Ιουνίου 2020 (3 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα:
31
Δεκεμβρίου
2019
%
Ορλάντο Καστελλάνος
Πόλυς Χατζηκυριάκος
Βάσσος Αριστοδήμου

2
13
30

02
Ιουνίου
2020
%
2
13
30
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Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου

38.

Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 02
Ιουνίου 2020 (3 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
από Διοικητικού Συμβουλίου) ήταν τα ακόλουθα:
31
Δεκεμβρίου
2019
%
Χριστιάνα Στυλιανού
GMM AIFLNP LTD-REAL INVESTMENT FUND
Demetra Investment Public Ltd
Πόλυς Χατζηκυριάκος
Βάσσος Αριστοδήμου

02
Ιουνίου
2020
%

8
6
6
13
30

8
6
6
13
30

Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων

39.

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που κατέχει:
•
•
•

Πιστωτικό κίνδυνο
Κίνδυνο ρευστότητας
Κίνδυνο αγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος.
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται για να
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να τίθενται κατάλληλα
όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και
τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις
αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
Α. Διαχείριση του οικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κίνδυνους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα:
− πιστωτικός κίνδυνος (σημείωση i).
− κίνδυνος ρευστότητας (σημείωση ii).
− κίνδυνος αγοράς (σημείωση iii).
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Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)

39.
(i)

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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που
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.
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ήταν:
2019
€
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά στην τράπεζα
Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Εισπρακτέα από διευθυντές
Περιουσιακά στοιχεία της σύμβασης

2018
€

908.872
10.101
2.370
351.799
317.291

588.191
497.786
351.796
38.749
598.260

1.590.433

2.074.782

Ζημία απομείωσης σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα ήταν ως εξής:

Χρέωση για απομείωση στην αξία των συμβατικών περιουσιακών
στοιχείων
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Χρέωση για απομείωση στην αξία των εμπορικών εισπρακτέων
Αντιλογισμός απομείωσης αξίας των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών

2019
€

2018
€

(57.276)

(31.172)

(97.410)
2.600

(4.316)
(253.504)
-

(152.086)

(288.992)
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39.
(i)

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές για εμπορικούς χρεώστες και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2019:
Πιστοληπτική Σταθμισμένος
Προ
Πρόβλεψη
βαθμολογία
μέσος όρος αποσβέσεων απομείωσης
συντελεστή
λογιστική
πιστωτικών
αξία
ζημιών
απομειώσης
€
€
Ενήμερα (δεν βρίσκονται σε καθυστέρηση)
1-30 μέρες καθυστέρησης
31-60 μέρες καθυστέρησης
61-90 μέρες καθυστέρησης
91-120 μέρες καθυστέρησης
121-150 μέρες καθυστέρησης
Περισσότερες από 150 μέρες καθυστέρησης

BBB- μέχρι
AAA
BB- μέχρι
BB+
B-μέχρι CCCC μέχρι CC
D
D
D

0,42%

535.812

2.238

0,96%

246.624

2.369

2,93%
7,93%
18,65%
32,64%
100%

81.106
21.140
13.212
9.703
1.379

2.379
1.676
2.464
3.167
1.379

Το Συγκρότημα εκτιμά τα ποσοστά ζημιών με βάση ιστορικές πληροφορίες ,όπως η πραγματική εμπειρία
πιστωτικών ζημιών, που παρατηρήθηκαν σε οικονομικούς κύκλους με μακροοικονομικές συνθήκες
παρόμοιες με τις προβλέψεις των μελλοντικών μακροοικονομικών συνθηκών κατά την ημερομηνία
αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό, τα ποσοστά ζημίας ενσωματώνουν προβλέψεις των μελλοντικών
οικονομικών όρων που επηρεάζουν τις μελλοντικές συμβατικές ταμειακές ροές από εμπορικές
απαιτήσεις.
Κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση για εμπορικούς χρεώστες και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού.
Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση για εμπορικούς χρεώστες και συμβάσεις στοιχείων ενεργητικού
κατά την διάρκεια του έτοιυς παρουσιάζεται ως ακολούθως:
2019

2018

€

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς απαιτήσεις
Ποσό που διαγράφηκε ως μη εισπρακτέο
Εισπράξεις διαγραφεισών απαιτήσεων

333.260
94.423
(3.748)

334.227
284.676
(180.146)
(74.324)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

423.935

364.433
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39.
(i)

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων του Συγκροτήματος, με βάση την
πιστοληπτική διαβάθμιση των τραπεζικών οργανισμών στους οποίους είναι οι καταθέσεις:
2019
€

Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Moody's
B3
Caa1

2018
€

Αρ. τραπεζών
2
3

18.807
433.580

20.470
814.103

5

452.387

834.573

Η ζημία απομείωσης σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών έχει μετρηθεί με βάση τη δωδεκάμηνη
αναμενόμενη ζημία απομείωσης και αντικατοπτρίζει τις σύντομες λήξεις των εκθέσεων. Το Συγκρότημα
θεωρεί ότι τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο με βάση τις εξωτερικές
πιστοληπτικές αξιολογήσεις των συμβαλλόμενων μερών.
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί μια παρόμοια προσέγγιση για την αξιολόγηση των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημίων (''expected credit loss'' (ECL)) για μετρητά και αντίστοιχα μετρητών με εκείνη που
χρησιμοποιούνται για τα χρεωστικά χρεόγραφα.
(ii)

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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
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39.
(ii)

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

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. Ο πίνακας
περιλαμβάνει τόσο τους τόκους όσο και τις κύριες ταμειακές ροές από εμπορικές απαιτήσεις.
31 Δεκεμβρίου 2019

Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα ομολογιακά
δάνεια
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

31 Δεκεμβρίου 2018

Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα ομολογιακά
δάνεια
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Πληρωτέα σε διευθυντές

(iii)

Λογιστική
αξία
€

Συμβατικές
ταμειακές
ροές
€

Εντός
3 μηνών
€

Μεταξύ
3 και 12
μηνών
€

Μεταξύ
1-5 ετών
€

Πέραν των
5 ετών
€

3.152.344

3.645.199

112.211

336.632

2.097.071

610.084
943.504

697.500
856.917

856.917

39.000
-

658.500
-

533.555

256.187

5.239.487

5.455.803

Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

Εντός
3 μηνών

Μεταξύ
3 και 12
μηνών

Between
2-5 years

Πέραν των
5 ετών

€

€

€

€

€

€

969.128

256.187
631.819

1.099.285
-

2.755.571

3.471.292

4.905.247

119.557

358.671

1.912.913

608.454
875.807

736.500
875.807

875.807

39.000
-

697.500
-

271.043
21.361

271.043
21.361

21.361

271.043
-

5.247.957

6.809.958

1.016.725

668.714

2.610.413

1.099.285

2.514.106
2.514.106

Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες
επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων
που κατέχει το Συγκρότημα.
Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης σε κίνδυνο
της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
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39.
(iii)

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του
Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε
κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο 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 του
Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των
τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:
2019
€
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

2018
€

5.030
(3.999.579)

474.735
(4.955.553)

(3.994.549)

(4.480.818)

Ανάλυση ευαισθησίας
Μια λογικά πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες κατά την ημερομηνία αναφοράς
θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση/(μείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως
παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι
τιμές συναλλάγματος παραμένουν σταθεροί. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 100 βασικές
μονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.
Κέρδη ή ζημιές
100 bp
100 bp
αύξηση
μείωση
€
€
31 Δεκεμβρίου 2019
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου
31 Δεκεμβρίου 2018
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

39.945

(39.945)

39.945

(39.945)

44.808

(44.808)

44.808

(44.808)

Διαχείρηση κεφαλαίου
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39.
(iii)

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται το κεφάλαιο του για να διαβεβαιώσει ότι θα είναι ικανό να συνεχίσει ως
δρώσα οικονομική μονάδα ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το κέρδος για τους ιδιοκτήτες μέσω της
προσπάθειας για τη βελτίωση του δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια. Η στρατηγική του Συγκροτήματος
παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με πέρσυ.
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τη δομή του κεφαλαίου και παίρνει εύλογα βήματα υπό το φως των
αλλαγών των οικονομικών καταστάσεων και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των υποκείμενων
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της. Για τη βελτίωση της κεφαλαιακής δομής του, το
Συγκρότημα μπορεί να εκδώσει νέες μετοχές, και ή να κρατήσει υβριδικά (συνδυασμένα)
χρηματοοικονομικά μέσα όπως μετατρέψιμα ομόλογα, επαναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και
προσαρμογή του ποσού της κατανομής των μερισμάτων. Το Μάρτιο του 2018 Συγκρότημα έκδοσε
επιτυχώς μετατρέψιμα ομόλογα αξίας €600.000.
Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες μέσω
της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος
δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.
Εύλογες αξίες

40.

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος
είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης.
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη
μέθοδο αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:
•

Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

•

Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

•

Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.
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40.

Εύλογες αξίες (συνέχεια)
31/12/2019
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μετατρέψιμο ομόλογο
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Σύνολο

31/12/2018
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μετατρέψιμο ομόλογο
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Σύνολο
41.

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Επίπεδο 3
€

-

-

3.050.736
304.000

3.050.736
304.000

-

-

3.354.736

3.354.736

-

-

610.083
3.143.063

610.083
3.143.063

-

-

3.753.146

3.753.146

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

-

-

3.181.413
304.000

3.181.413
304.000

-

-

3.485.413

3.485.413

-

-

608.454
3.471.292

608.454
3.471.292

-

-

4.079.746

4.079.746

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

Σύνολο
€

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού
COVID-19 ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο, με πάνω
από 150 χώρες που επηρεάζονται. Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα για να
συμβάλουν στη συγκράτηση, και σε πολλές χώρες τώρα στην καθυστέρηση της διάδοσης του ιού. Αυτά
τα μέτρα περιλαμβάνουν: αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε αυτούς που ενδεχομένως επηρεάστηκαν,
εφαρμογή κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο ή κλείσιμο των συνόρων καθώς και καθολικό
"κλείσιμο" πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων χωρών.
Η NETinfo προσαρμόστηκε γρήγορα στις νέες συνθήκες ενεργοποιώντας όλα τα σχέδια ασφάλειας και
έκτακτης ανάγκης που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του ISO 27001 του
Συγκροτήματος για επιχειρησιακή συνέχεια και με ελάχιστη διακοπή των εργασιών. Η όλη επιχείρηση
λειτουργεί εξ αποστάσεως και με ελάχιστες εξαιρέσεις όλο το προσωπικό εργάζεται από το σπίτι
χρησιμοποιώντας την ασφαλή υποδομή του Συγκροτήματος και άλλα μέσα επικοινωνίας. Όλα τα ταξίδια
στο εξωτερικό έχουν ανασταλεί και προγραμματισμένες συναντήσεις και συνέδρια όπου είναι δυνατόν
διεξάγονται με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
41.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (συνέχεια)
Παράλληλα με τα μέτρα που ελήφθησαν και λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες που βρίσκονται
μπροστά μας, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για να
είναι ομαλή η λειτουργία του Συγκροτήματος εν μέσω της κρίσης. Το επίκεντρο είναι η είσπραξη των
εκκρεμών απαιτήσεων και η αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης
της διαχείρισης εξόδων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Εν τω μεταξύ, αξιολογούνται τα μέτρα
COVID-19 της κυβέρνησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα.
Η κατάσταση του COVID-19 συνεχίζει να εξελίσσεται και είναι πιθανό να παραμείνει αβέβαιη για
κάποιο χρονικό διάστημα. Δεδομένου του προσαρμοσμένου επιχειρησιακού μοντέλου και των
πρόσφατων μέτρων, ο αντίκτυπος στα τρέχοντα ετήσια έσοδα μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικός,
αλλά το 2021 παραμένει αβέβαιος και μια παράμετρος της διάρκειας των συνθηκών που δημιουργούνται
από την παράταση της πανδημίας COVID-19. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος θα
συνεχίσει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης, της ταμειακής ροής και της διαχείρισης κεφαλαίων
του Συγκροτήματος, τηρώντας ένα καλά δομημένο σχέδιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Στις 5 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo PLC ενέκρινε και εξουσιοδότησε την έκδοση
αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤ.3.

Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

ΝETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

1

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

2

Έκθεση Διαχείρισης
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

3-6
7 - 11

Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

12

Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

13

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

14 - 15

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών

17 - 18

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

19 - 81
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NETINFO PLC
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικοί διευθυντές
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελιάνος
Μη εκτελεστικοί διευθυντές
Kevin Ashby
Παύλος Ιωσηφίδης
Ιάκωβος Κουμή
Μιχαήλ Καμμάς (διορίστηκε 30 Μαΐου 2018)
Ιωάννης Νίνιος (διορίστηκε 24 Οκτωβρίου 2018)

Γραμματέας

Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

KPMG Limited

Νομικοί Σύμβουλοι

D.Hadjinestoros & Co LLC
Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος
Αγίοι Ομολογητές 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Τραπεζίτες

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Alpha Bank Cyprus Ltd
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
Eurobank Cyprus Ltd
Cynergy Bank Limited

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23
Netinfo Building
2108, Λευκωσία
Κύπρος

Αριθμός εγγραφής

ΗΕ110368
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NETINFO PLC
ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (N 190 (Ι)/2007) (ο 'Νόμος'), εμείς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της NETinfo Plc (η 'Εταιρεία') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ'
όσων γνωρίζουμε:
(α) οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος οι οποίες παρουσιάζονται στη
σελίδα 81:
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του
Νόμου, και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής
κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του Συγκροτήματος και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και
(β) η Έκθεση Διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης καθώς και της
θέσης του Συγκροτήματος ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζουν.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελιάνος
Kevin Ashby
Παύλος Ιωσηφίδης
Μιχαήλ Καμμάς
Ιάκωβος Κουμή
Ιωάννης Νίνιος
Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

Ζωή Ζαφειροπούλου
Οικονομικός Διευθυντής
Λευκωσία, 8 Μαίου 2019
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NETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo Plc (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια 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 2018.
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΙ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, η οποία δεν έχει αλλάξει από πέρσι, είναι ο σχεδιασμός
τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού για κινητά τηλέφωνα και ιστοσελίδες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα οικονομικά αποτέλεσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
παρουσιάζονται στη σελίδα 13 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η ζημιά για το έτος που
αναλογεί στους ιδιοκτήτες ανέρχεται σε €180.100 (2017: €34.614).
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Τα αποτέλεσματα του τρέχοντος έτους δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό Συμβούλιο
καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών. Παρά την ζημιά του τρέχοντος έτους η εξέλιξη του
Συγκροτήματος μέχρι σήμερα και η οικονομική της θέση, όπως παρουσιάζονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικά.
Οι ομάδες χρηματοοικονομικών τεχνολογιών τείνουν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη
ενός ισχυρού ενεργητικού και προσφοράς υπηρεσιών είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω εσωτερικής
ανάπτυξης. Το Συγκρότημα είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην
Κύπρο με μια ισχυρή εσωτερική ομάδα ανάπτυξης η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω το 2018. Κατά τη
διάρκεια της χρονιάς η Εταιρεία επένδυσε σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση των προϊόντων
πλατφόρμας λογισμικού προσφέροντας συμβατότητα με συστήματα τρέχουσας και επόμενης γενιάς.
Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι η σημαντική καινοτομία του Συγκροτήματος κατά το 2018
με την ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρονικής πληρωμής και τεχνολογίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε
πραγματικό χρόνο και ενεργοποίησης άδειας χρήσης του ηλεκτρονικού χρήματος NETinfoPay από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια του Συγροτήματος.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Συγροτήματος πριν από τις χρηματοοικονομικές δαπάνες παρουσιάζει
μείωση σε σύγκριση με το 2017 από € 343.180 σε € 221.457. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κόστους
διαχείρισης κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους προσωπικού και άλλων επαγγελματικών αμοιβών.
Επιπλέον, η εισαγωγή νέου προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9
οδήγησε σε ζημιά απομείωσης επί των εμπορικών απαιτήσεων και συμβολαίων ύψους € 284.676 για το
έτος που έληξε το 2018. Το Συγρότημα παρουσίασε λειτουργική ζημιά μετά από χρηματοοικονομικά
έξοδα ύψους € 35.589, κυρίως λόγω τόκων δανείων. Οι ζημίες μετά από φόρους αυξήθηκε σε € 180.100
σε σύγκριση με ζημιά το 2017 σε € 34.614.
Η διοίκηση παρακολουθεί ενεργά τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος και προσπαθεί να
βελτιώσει την κεφαλαιακή του βάση και τη ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό, το 2018 η εταιρεία εξέδωσε
επιτυχώς μετατρέψιμα ομόλογα ύψους € 600.000. Επιπλέον, το Συγρότημα είναι εισηγμένο στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και υπήρξε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του κατά τη
διάρκεια του έτους στο ποσό των € 1.000.090. Ως εκ τούτου, το Συγρότημα έχει τη δυνατότητα να
αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια για να καλύψει τις ανάγκες του, εκδίδοντας πρόσθετες μετοχές είτε στα
υπάρχοντα μέλη του είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη διάφορες επιλογές για
περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής του κατάστασης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που
λαμβάνει για διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του
Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε
κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο 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
του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα 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.
Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις: Η διαχείριση αυτού του κινδύνου γίνεται
με βάση τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο που
προκύπτει από τους πελάτες. Προσδιορίζονται πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη με βάση εσωτερική
βαθμολογία. Η πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη αξιολογείται και ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών
παρακολουθούνται συστηματικά. Το Συγκρότημα δεν λαμβάνει εξασφαλίσεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος για
το προβλεπτό μέλλον.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη
διαχείριση αυτών των κινδύνων περιγράφονται στη σημείωση 37 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το Συγκρότημα επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της κύριας μορφής λογισμικού. Αυτό
έχει επιτευχθεί με την επένδυση σε ένα εσωτερικό ερευνητικό και επενδυτικό τμήμα (R&D department)
περισσότερων από 20 ατόμων που αναπτύσσουν συνεχώς τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις
επιχειρηματικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους κεφαλαιοποιήθηκε ποσό των € 556.389 (2017:
€ 900.254).
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκεκριμένο κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του
έτους.
Εκδομένο κεφάλαιο
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η NETinfo Plc προέβη σε έκδοση 1.099.000 μετοχών, ύψους € 0,22 εκάστη,
υπέρ το άρτιο € 0,69 ανά μετοχή.
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Το Συγκρότημα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών και διαδικασιών
σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. Η NETinfo Plc, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου (ΧΑΚ), έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ
και εφαρμόζει τις αρχές του, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού επιτροπής ελέγχου.
Η NETinfo Plc είναι εισηγμένη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), η οποία δεν θεωρείται ως
ρυθμιζόμενη αγορά με την έννοια που χρησιμοποιείται στο Δίκαιο Εταιρειών, επομένως δεν απαιτείται
να υιοθετήσει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την Ενότητα 151 του περί Εταιρειών
Νόμου, Κεφ.113.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε
υποκαταστήματα.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και κατά την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ 'όλη τη
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, εκτός από τον κ. Μιχάλη Καμμά που διορίστηκε
στις 30 Μαΐου 2018 και τον κ. Ιωάννη Νίνιο ο οποίος διορίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2018.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
διατηρούν το αξίωμά τους.
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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NETINFO PLC

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί να καθορίσει την αμοιβή τους θα
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Βάσσος Αριστοδήμου
Σύμβουλος
Λευκωσία, 8 Μαίου 2019
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
NETINFO PLC
Έκθεση επί του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Netinfo Plc (η
'Εταιρεία') και των θυγατρικών της ('το Συγκρότημα'), οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες
12 μέχρι 81 και αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
στις 31 Δεκεμβρίου 2018, τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στο
μέρος της έκθεσης μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος
στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των
ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ('ΔΠΧΑ-ΕΕ') και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν (ο 'περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113').

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Όπως περιγράφεται στη σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η
επένδυση του Συγκροτήματος στην ALLPAY LLP (“ALLPAY”), μία ξένη συγγενική εταιρεία
που επιμετράται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, υπολογίζεται με €92.462
στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και το
μερίδιο του Συγκροτήματος στη καθαρή ζημιά της ALLPAY αξίας €51.477
συμπεριλαμβάνεται στην ζημιά του Συγκροτήματος για την χρονιά που έληξε. Δεν ήμασταν
σε θέση να αποκτήσουμε επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη λογιστική αξία της
επένδυσης του Συγκροτήματος στην ALLPAY στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και στο μερίδιο του
Συγκροτήματος στην καθαρή ζημιά της ALLPAY για το έτος, λόγω καθυστέρησης στην
αποστολή των σχετικών μη ελεγμένων πληροφοριών και ανεπαρκής πρόσβαση στα
κατάλληλα δικαιολογητικά των οικονομικών στοιχείων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ
τούτου, δεν ήμασταν σε θέση να προσδιορίσουμε αν ήταν απαραίτητο να γίνουν
αναπροσαρμογές στα αποτελέσματα.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ('ΔΠΕ'). Οι ευθύνες
μας, με βάση τα πρότυπα αυτά, περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας
'Ευθύνες των ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων'.
Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των
Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας) που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές ('Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ'), και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων 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.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 8 Μαΐου
2019 η οποία μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή
οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση
της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Κύρια θέματα ελέγχου
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, και για τη διαμόρφωση της
γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα.

Αναγνώριση Εισοδήματος
Αναφορά στη σημείωση 9 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Κύριο θέμα ελέγχου

Εξέταση του θέματος στα πλαίσια του ελέγχου

Προσδιορίσαμε την αναγνώριση των
εσόδων ως κύριο θέμα ελέγχου, καθώς
ο
καθορισμός
των
διαφόρων
υποχρεώσεων εκτέλεσης, το χρονικό
σημείο αναγνώρισης του εισοδήματος
και
ο
καταμερισμός
της
τιμής
συναλλαγής
στις
υποχρεώσεις
εκτέλεσης
περιλαμβάνει
σημαντική
κρίση.

Στις ελεγκτικές μας διαδικασίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Τα
έσοδα
του
Συγκροτήματος
δημιουργούνται μέσω συμβάσεων που
έχουν
υπογραφεί
μεταξύ
του
Συγκροτήματος και διαφόρων τοπικών
και διεθνών πελατών. Οι συμβάσεις
υλοποίησης
λογισμικών
λύσεων
περιλαμβάνουν διακριτές υποχρεώσεις
εκτέλεσης και ως εκ τούτου μπορεί να
καθοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό
σημείο.
Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που τα
περιουσιακά
στοιχεία
συμβάσεων
εμπεριέχουν σημαντικό χρηματοδοτικό
κομμάτι, τότε ο καθορισμός του
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου
για την προεξόφληση του αντιτίμου στη
σημερινή αξία περιλαμβάνει σημαντικό
περιθώριο εκτίμησης.

- Αξιολογήσαμε τις λογιστικές αρχές της διοίκησης όσον αφορά την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15, αξιολογώντας τους διάφορους τύπους
συμβολαίων και την καταλληλότητα των αναθεωρημένων λογιστικών
αρχών του Συγκροτήματος υπό το πρίσμα των ειδικών περιστάσεων
του κλάδου και της κατανόησης μας της επιχείρησης.
- Εκτιμήσαμε το εύλογο των υποθέσεων της διοίκησης κατά την
εκτίμηση
του
σταδίου
ολοκλήρωσης
αναφέροντας
τους
υπογεγραμμένους συμβατικούς όρους (συμπεριλαμβανομένων των
συμφωνηθέντων ορόσημων) και συζητώντας την πρόοδο της
σύμβασης με τον υπεύθυνο του έργου. Έχουμε αξιολογήσει την
αξιοπιστία της εκτίμησης λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική ακρίβεια
των εκτιμήσεων της διοίκησης.
- Αξιολογήσαμε την κατανομή των εσόδων για συμβόλαια που
είχαν ενσωματωμένα μαζί τα έσοδα της συντήρησης με τα έσοδα
της εφαρμογής ανάλογα με τους τους υπογεγραμμένους
συμβατικούς όρους και ανάλογα με τη τιμολόγηση σε ανεξάρτητα
συμβόλαια συντήρησης.
- Εκτίμηση της επίδρασης της διαχρονικής αξίας του χρήματος στα
έσοδα που αναγνωρίζονται, με τη χρήση συντελεστής
προεξόφλησης που αντικατοπτρίζει τα πιστωτικά χαρακτηριστικά
των πελατών.
-Την εξέταση δείγματος (που επιλέχθηκε με στατιστική
δειγματοληψία) σε πελάτες που είχαν ζητήσει αλλαγές στους όρους
συμβάσεις, εντοπίζοντας τα έσοδα στα τιμολόγια και σε επικοινωνία
με τους πελάτες για την αποδοχή των νέων όρων συμβάσης.
-Την εξέταση δείγματος (που επιλέχθηκε με στατιστική
δειγματοληψία) σε πελάτες και συμβάσεις για συντήρηση και
πραγματοποιήσαμε εκ νέου υπολογισμό των εσόδων, εντοπίζοντας
τα έσοδα που αναγνωρίζονται στο ετήσιο έσοδο της σύμβασης.
- Εξετάσαμε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος
του έτους, εντοπίζοντας τα έσοδα που αναγνωρίζονται στους όρους
της σύμβασης, προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα των εσόδων.

Κεφαλαιοποίηση και απομείωση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού
Αναφορά στη σημείωση 21 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 8 Μαΐου 2019 η οποία μεταφράστηκε
για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας
μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Κύριο θέμα ελέγχου

Εξέταση του θέματος στα πλαίσια του ελέγχου

Τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα
περιουσιακά στοιχεία (κόστος ανάπτυξης
λογισμικού) αναγνωρίζονται μόνο όταν
πληρούνται οι όροι του ΔΛΠ 38. Αυτό
συνεπάγεται σημαντική κρίση της
διοίκησης, όπως όσον αφορά την
τεχνική βιωσιμότητα, την πρόθεση και
την
ικανότητα
ολοκλήρωσης
της
παραγωγής
άυλων
περιουσιακών
στοιχείων από μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και την ικανότητα αξιολόγησης
του κόστους με αξιοπιστία.

Στις ελεγκτικές μας διαδικασίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Η
κεφαλαιοποίηση
του
κόστους
ανάπτυξης λογισμικού αναγνωρίστηκε
ως κύριο θέμα ελέγχου.

- Αξιολογήσαμε τα κριτήρια αναγνώρισης των εσωτερικά
παραγόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων, αμφισβητήσαμε τις
βασικές παραδοχές και εκτιμήσεις που εφάρμοσε η διοίκηση σε
κεφαλαιοποιημένο κόστος ανάπτυξης λογισμικού και αξιολόγησε το
εύλογό τους.
- Προχωρήσαμε σε επισκόπηση των εξόδων για να εντοπίσουμε εάν
σωστά κεφαλαιοποιήθηκαν οι επιλέξιμες δαπάνες και αξιολογήσαμε
την πληρότητα του κόστους ανάπτυξης λογισμικού που
κεφαλαιοποιήθηκε.
- Εξετάσαμε εάν υπήρχαν δείκτες απομείωσης των άυλων
περιουσιακών στοιχείων αξιολογώντας τα χρηματοοικονομικά
δεδομένα του συγκροτήματος.

Άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από την
Έκθεση Διαχείρισης, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση, αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτών επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών, εκτός όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών
Νόμο, Κεφ.113.
Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες
πληροφορίες συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό.
Σε σχέση με την Έκθεση Διαχείρισης, η έκθεσή μας παρουσιάζεται στην ενότητα 'Έκθεση επί άλλων
κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων'.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση για τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ-ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για
την αξιολόγηση της ικανότητας του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση δραστηριότητας και τη χρήση της λογιστικής
βάσης συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση είτε να τεθεί το Συγκρότημα σε εκκαθάριση ή
να παύσει τις δραστηριότητές του, ή δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε
αυτές τις ενέργειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Συγκροτήματος.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 8 Μαΐου 2019 η οποία μεταφράστηκε
για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας
μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Ευθύνες των ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση κατά πόσον οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτών που περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού βαθμού, αλλά δεν είναι εγγύηση, ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, θα εντοπίζει πάντα
ένα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.
Στο πλαίσιο ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

•
•
•

•

•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιωδών σφαλμάτων στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι
επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για τη γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις σχετικές με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δικλίδες εσωτερικού ελέγχου,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.
Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε, ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να επισύρουμε την προσοχή στις
σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή εάν οι σχετικές γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτών. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και κατά πόσο οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα κατά τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες
των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και
την εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτούς όλες τις σχέσεις και
άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα που ήταν
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και,
ως εκ τούτου, αποτελούν τα κύρια θέματα ελέγχου.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 8 Μαΐου 2019 η οποία μεταφράστηκε
για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας
μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.

105 - F12

Άλλα νομικά θέματα
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του Νόμου Ν.53(I)/2017, και με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου μας, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•
Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης, η ετοιμασία της οποίας είναι ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και οι
πληροφορίες που δίνονται σε αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
•
Σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε
κατά τον έλεγχό, δεν εντοπίσαμε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης.
•
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα σύμφωνα με
το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του Νόμου
Ν.53(Ι)/2017, και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε
ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση
δυνατόν να περιέλθει.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ελέγχθηκαν από
άλλον ελεγκτή, ο οποίος εξέδωσε αμετάβλητη γνώμη στις οικονομικές καταστάσεις της 27 Απριλίου 2017.

H Εταιρεία δεν είχε καθιερώσει επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 79 του Νόμου Ν.53(Ι)/2017.

Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο κ. Παγκράτιος Π. Βανέζης.

Παγκράτιος Π. Βανέζης
Παγκράτιος Π. Βανέζης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία
Κύπρος
8 Μαΐου 2019

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 8 Μαΐου 2019 η οποία μεταφράστηκε
για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας
μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
2018
€

2017
€

20
21
22
24
9

3.373.339
3.268.416
304.000
92.462
339.459
7.377.676

3.487.940
2.954.636
482.000
156.830
7.081.406

25
9
26
27

79.670
265.023
646.238
834.573
1.825.504
9.203.180

60.421
993.725
454.670
1.508.816
8.590.222

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Άλλα αποθεματικά
Αποθεματικό προσόδου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

28
28
29

2.820.547
1.282.911
327.264
(896.577)
3.534.145

2.578.767
524.601
393.692
(626.685)
2.870.375

Υποχρεώσεις
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων

30
31
33

3.630.358
77.792
70.964
3.779.114

3.637.231
77.975
70.964
3.786.170

27
30
32
33
34

875.807
449.388
539.426
4.731
20.569
1.889.921
5.669.035

963.449
339.493
605.714
4.731
20.290
1.933.677
5.719.847

9.203.180

8.590.222

Σημ.
Στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Αποθέματα
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

Τραπεζικά παρατραβήγματα
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 8 Μαίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo Plc ενέκρινε και εξουσιοδότησε την έκδοση
αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
....................................
Βάσσος Αριστοδήμου
Σύμβουλος

....................................
Ορλάντο Καστελιάνος
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Σημ.

2018
€

2017
€

Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

9
10

3.725.761
(1.193.139)
2.532.622

3.625.964
(1.565.877)
2.060.087

Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Ζημιά απομείωσης στις εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά
στοιχεία ενεργητικού
Άλλα έξοδα για εργασίες
Κέρδος από εργασίες

11
12
13

144.654
(230.779)
(1.939.233)

184.675
(272.087)
(1.582.674)

9, 26
14
15

(284.676)
(4.316)
218.272

(46.821)
343.180

17
17

19.687
(273.548)
(253.861)

196
(344.715)
(344.519)

(35.589)
(51.477)
(87.066)
(93.034)
(180.100)

(1.339)
(14.427)
(15.766)
(18.848)
(34.614)

182

6.016

(66.610)

11.071

(66.428)
(246.528)

17.087
(17.527)

(1,40)

(0,30)

Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Μερίδιο ζημιάς από συγγενικές εταιρείες
Ζημιά πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Ζημιά έτους

24
18

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες περιόδους:

Φόρος επί των λοιπών συνολικών εσόδων - μεταβολή των ακινήτων
σε εύλογες αξίες

18

Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες
περιόδους:

Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών
εξωτερικού
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα έτους

Συνολικά έξοδα έτους
Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ)

19

Το Συγκρότημα έχει εφαρμόσει αρχικά τα ΔΠΧΑ 15 και το ΔΠΧΠ 9 την 1η Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα
με τις επιλεγμένες μεθόδους μετάβασης, οι συγκριτικές πληροφορίες δεν έχουν επαναδιατυπωθεί, εκτός
από την παρουσίαση ζημιών απομείωσης στις εμπορικές απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της
σύμβασης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Σημ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή
μερίσματος
Απώλεια ελέγχου θυγατρικής εταιρείας
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο
€
2.578.767
-

2.578.767

Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό
έκδοσης
εύλογης
μετατροπής
μετοχών υπέρ αξίας-γης και
ξένων
Συσσωρευμέν
το άρτιο
κτιρίων
νομισμάτων
ες ζημιές
€
€
€
€
524.601
-

524.601

Σύνολο
€

813.499

(436.894)

(569.235)

2.910.738

6.016
6.016

11.071
11.071

(34.613)
(34.613)

(34.613)
17.087
(17.526)

819.515

(425.823)

(25.289)
2.452
(22.837)
(626.685)

(25.289)
2.452
(22.837)
2.870.375

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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NETINFO PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Σημ.
Υπόλοιπο την - 1 Ιανουαρίου 2018 όπως δηλώθηκε προηγουμένως
Αναπροσαρμογή για αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, μετά τη
φορολογία
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχών
Συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από τη μετατροπή ξένων
εργασιών
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

6

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Σύνολο
€

2.578.767

524.601

819.515

(425.823)

(626.685)

2.870.375

2.578.767

524.601

819.515

(425.823)

(89.792)
(716.477)

(89.792)
2.780.583

182
182

(66.610)
(66.610)

(180.100)
(180.100)

(180.100)
(66.428)
(246.528)

28

Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό
έκδοσης
εύλογης
μετατροπής
μετοχών υπέρ αξίας-γης και
ξένων
Συσσωρευμέν
το άρτιο
κτιρίων
νομισμάτων
ες ζημιές
€
€
€
€

-

241.780

758.310

241.780
2.820.547

758.310
1.282.911

819.697

(492.433)

(896.577)

1.000.090
1.000.090
3.534.145

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από 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, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για
την άμυνα προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

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 εισφορά για την άμυνα
καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των ιδιοκτητών.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Σημ.
Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά έτους
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Απόσβεση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Μερίδιο συγγενικών εταιρειών
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο
κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση στα αποθέματα
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
(Αύξηση)/μείωση στα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Αύξηση στις εμπρόθεσμες καταθέσεις
(Μείωση)/αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά (για)/που προήλθαν από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων που αναγνωρίζονται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

20

21
24
21
17
17

21
20
22

2018
€

2017
€

(180.100)

(34.614)

174.441

166.296

68.757
(5.654)
242.609
51.477
(2.000)
(3.569)
219.874
93.034

(11.071)
212.624
14.427
66.095
(196)
222.448
18.848

658.869
(79.670)
199.404
(581.455)
(37.511)
(157.043)
2.594
(92.755)
(90.161)

654.857
294.494
46.780
(19)
159.773
(9.462)
1.146.423
(21.065)
1.125.358

(556.389)
(80.267)
180.000

(900.254)
(120.875)
-

3.569
(453.087)

(66.095)
196
(1.087.028)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχεια)
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Σημ.
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από έκδοση μετοχών
Αποπληρωμή δανείων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος
που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

2017
€

1.000.090
(668.806)
600.000
22.647
953.931

Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων
μετρητών

19.351

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

2018
€

27

(266.552)
500.000
(181.231)
(25.289)
26.928

-

430.034
(510.564)

65.258
(575.822)

(80.530)

(510.564)

Το Συγκρότημα έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 15 και το ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την
μέθοδο μετάβασης που έχει επιλεγεί, οι συγκριτικές πληροφορίες δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 81 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
1. Αναφέρουσα οικονομική οντότητα
Η NETinfo Plc (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου 2000 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building, 2108,
Λευκωσία, Κύπρος.
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, η οποία δεν έχει αλλάξει από πέρσι, είναι ο σχεδιασμός
τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού για κινητά τηλέφωνα και ιστοσελίδες.
Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
2. Λογιστική βάση
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί
αναφέρονται ως 'το Συγκρότημα').
2.1 Δήλωση συμμόρφωσης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν 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.
2.2 Βάση επιμέτρησης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από την περίπτωση των ακινήτων και των επενδύσεων που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία τους.
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NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
2. Λογιστική βάση (συνέχεια)
2.3 Λειτουργία ως δρώσα οικονομική μονάδα
Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά €180.100 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού του κατά €64.417. Αυτό οφείλεται κυρίως στο προ-λειτουργικό
κόστος της NETinfo Pay Limited.
Κατά το 2018 το Συγκρότημα έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη λογισμικού, όπως
αποδεικνύεται από την κεφαλαιοποίηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού, κυρίως στην αναβάθμιση
των προσφορών προϊόντων πλατφόρμας λογισμικού συμβατών με το τρέχον και επόμενης γενιάς
σύστημα και κυρίως στη σημαντική καινοτομία του Συγκροτήματος με την ανάπτυξη της τεχνολογίας
ηλεκτρονικών πληρωμών αιχμής και της τεχνολογίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε πραγματικό χρόνο
και η ενεργοποίηση της αίτησης άδειας χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια
του Συγκροτήματος.
Η διοίκηση παρακολουθεί ενεργά τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος και προσπαθεί να
βελτιώσει την κεφαλαιακή του βάση και τη ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό, το 2018 η εταιρεία εξέδωσε
επιτυχώς μετατρέψιμα ομόλογα ύψους € 600.000. Επιπλέον, το Συγρότημα είναι εισηγμένο στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και υπήρξε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του κατά τη
διάρκεια του έτους στο ποσό των € 1.000.090. Ως εκ τούτου, το Συγρότημα έχει τη δυνατότητα να
αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια για να καλύψει τις ανάγκες του, εκδίδοντας πρόσθετες μετοχές είτε στα
υπάρχοντα μέλη του είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη διάφορες επιλογές για
περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής του κατάστασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση και αξιολόγηση των παραπάνω συνθηκών και σχετικών
παραγόντων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή προσφορά προϊόντων και
σημαντική καινοτόμο τεχνολογία που θα έχει ισχυρά αποτελέσματα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και
μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, υπάρχουν σήμερα διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση των επιχειρηματικών
σχεδίων του Συγκροτήματος που επιτυγχάνουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και μεγιστοποίηση των
αποδόσεων των μετόχων. Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος έχουν συνταχθεί με βάση την
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
3. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα
λειτουργίας της Εταιρείας.
4. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και αφορούν τις
λειτουργίες της. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος, με εξαίρεση την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα και του ΔΠΧΑ 15
Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (βλέπε Σημ. 6).
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2018. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες του παρουσιάζονται πιο κάτω. Το Συγκρότημα δεν
προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
4. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) (συνέχεια)
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

•
•
•
•
•
•
•

ΔΠΧΑ 16 ''Μισθώσεις'' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019).
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) ''Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση''
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες
και Κοινοπραξίες (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019).
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019).
Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, κύκλος 2015-2017 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019).
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) "Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος" (εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019).
ΕΔΔΠΧΠ 23 - 'Αβεβαιότητες σε σχέση με φορολογικούς χειρισμούς' (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019).

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

•
•
•

''Τροποποιήσεις των Παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Προτύπων ΔΠΧ'' (εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις): Ορισμός του Υλικού (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020).
ΔΠΧΠ 3 (Τροποποιήσεις) "Συνενώσεις επιχειρήσεων" (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν
θα έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.
5. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση
εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών και των υπό αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι
εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους
άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά
αποτέλεσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται μελλοντικά, δηλαδή στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται
αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
5. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
5.1 Κρίσεις

Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται
στις ακόλουθες σημειώσεις:
• Σημείωση 7'' Αναγνώριση εισοδήματος '' - λογιστική για τα έσοδα από την πώληση των
αναπτυγμένων προγραμμάτων λογισμικού και εφαρμογών web και τα έσοδα από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
• Σημείωση 7'' Κεφαλαιοποίηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού '' - προσδιορισμός του κατά
πόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.
5.2 Παραδοχές και εκτιμήσεις

Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς οι οποίες έχουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδες σφάλμα στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις:
• Σημείωση 21 - έλεγχος απομείωσης μη χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων: βασικές
παραδοχές για ανακτήσιμα ποσά και αξία χρήσης.
• Σημείωση 26 'Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις' - το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν
ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές
και άλλες απαιτήσεις.
• Σημειώσεις 23, 24 και 7 ''Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές/συνδεδεμένες
εταιρείες'' - καθορισμός της δυνατότητας ανάκτησης των επενδύσεων σε θυγατρικές/συνδεδεμένες
εταιρείες στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης.
• Σημειώσεις 26 and 38 ''Μέτρηση της αποζημίωσης ECL για εμπορικές απαιτήσεις και συμβόλαια'':
βασικές παραδοχές για τον καθορισμό του σταθμισμένου μέσου ποσοστού ζημιών.
5.3 Υπολογισμός εύλογης αξίας

Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήματος απαιτούν τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις.
Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο ελέγχου σε σχέση με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας.
Αυτό το πλαίσιο εμπεριέχει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη για την επισκόπηση
όλων των σημαντικών υπολογισμών εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένου εύλογες αξίες επιπέδου 3, και
αναφέρεται απευθείας στον Οικονομικό Διευθυντή.
Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων το Συγκρότημα
χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών ανάλογα με
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίμησης, ως ακολούθως:
• Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.
• Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).
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5. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
• Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.
Εάν οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού
και υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών, τότε η συνολική
εύλογη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών με το χαμηλότερο επίπεδο
των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στο συνολικό υπολογισμό.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων στην ιεραρχίας εύλογης αξίας
στο τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η αλλαγή.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό των εύλογων αξιών
συμπεριλαμβάνονται στις σημειώσεις:
• Σημείωση 22 - Επενδύσεις σε ακίνητα
• Σημείωση 20 - Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
• Σημείωση 38 - Χρηματοοικονομικά μέσα
6. Αλλαγές σημαντικών λογιστικών αρχών
Το Συγκρότημα έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 15 και το ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018. Η φύση και η
επίδραση των αλλαγών περιγράφονται πιο κάτω. Αριθμός νέων Προτύπων εφαρμόζονται από την 1
Ιανουαρίου 2018 αλλά δεν έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος.
6.1 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες
Το ΔΠΧΑ 15 θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βάση του οποίου καθορίζεται κατά πόσο, το ποσό και
ο χρόνος αναγνώρισης εσόδων που απορρέουν από μια σύμβαση με πελάτη. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15
προϋποθέτει ως εκ των πραγμάτων την κατάργηση των ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευής έργων και ΔΛΠ
18 Έσοδα και τις συναφείς διερμηνείες. Με βάση το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ή ενόσω
ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Ο χρονικός προσδιορισμός
της μεταβίβασης ελέγχου - μια δεδομένη χρονική στιγμή ή σε βάθος χρόνου - είναι αποτέλεσμα άσκησης
κρητικής σκέψης.
Το Συγκρότημα υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 15 αναδρομικά, με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής
του Προτύπου να αναγνωρίζεται την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής (1η Ιανουαρίου 2018).
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την εφαρμογή/μετάβαση στο νέο Πρότυπο, προαπαιτεί τον
επαναπροσδιορισμό των παρουσών συγκριτικών πληροφοριών προς αντανάκλαση των απαιτήσεων των
νέων προτύπων, εξαιρουμένου και ξεχωριστής παρουσίασης των ζημιών απομείωσης των εμπορικών
απαιτήσεων και των συμβατικών στοιχείων ενεργητικού.
Ως εκ τούτου, οι συγκριτικές πληροφορίες δεν έχουν επαναπροσδιοριστεί και παρουσιάζονται υπό τις
υποδείξεις του ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 18 και των συναφή διερμηνειών καθώς επίσης υπολείπονται τις
απαιτήσεις γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 15.
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6. Αλλαγές σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 15 στις Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν έχει οδηγήσει σε
σημαντικές μεταβολές στο αρχικό αποθεματικό προσοδού και στην αναγνώριση εισοδημάτων. Επιπλέον,
η ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης και η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων για τη χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν επηρεάστηκαν από την
εφαρμογή του ΔΠΧΠ 15 καθώς δεν υπήρξαν ουσιώδεις προσαρμογές.
Ως εκ τούτου το Συγκρότημα πρέπει να συμπεριλάβει το ΔΠΧΑ 15 στις σημειώσεις των οικονομικών
καταστάσεων, χωρίς να επηρεάζει τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων και την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης.
6.2 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Το ΔΠΧΑ 9 καθορίζει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και ορισμένων συμβάσεων αγοράς ή
πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση.
Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9, το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες απαιτούν την
παρουσίαση ζημιών απομείωσης σε ξεχωριστή γραμμή στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών
Συνολικών Εσόδων. Προηγουμένως, η προσέγγιση του Συγκροτήματος ήταν να περιλαμβάνει τις ζημίες
απομείωσης των εμπορικών χρεωστών στα 'άλλα έξοδα'. Κατά συνέπεια, το Συγκρότημα ανακατάταξε
ζημίες απομείωσης ύψους €46.821, που αναγνωρίστηκαν βάσει του ΔΛΠ 39, από τα ''έξοδα πώλησης και
διανομής'' στη ''ζημιά απομείωσης από εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού'' στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2017. Οι ζημιές απομείωσης άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού εμφανίζονται στα
''άλλα έξοδα'', όπως με την παρουσίαση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων λόγω του επιπέδου σημαντικότητάς τους.
Επιπλέον, το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7
Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις που εφαρμόζονται στις γνωστοποιήσεις για το 2018 αλλά
δεν έχουν γενικά εφαρμοστεί στις συγκριτικές πληροφορίες.
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει την επίδραση, μετά τη φορολογία, της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9 για το
αρχικό υπόλοιπο των αποθεματικών, του αποθεματικού προσόδου και των Μη-ελέγχουσων Συμμετοχών.
Επίδραση της
υιοθέτησης
του ΔΠΧΑ 9
στο αρχικό
υπόλοιπο
Σημ.
€
Αποθεματικό προσόδου
Αναγνώριση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9
Επίδραση στην 1 Ιανουαρίου 2018

89.792
89.792

6.2.1 Κατάταξη και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
χρηματοοικονομικών
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6. Αλλαγές σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)
υποχρεώσεων
Το ΔΠΧΠ 9 περιλαμβάνει τρεις κύριες κατηγορίες ταξινόμησης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία: μετρώντας στο αποσβεσμένο κόστος, FVOCI και FVTPL. Για επεξήγηση του τρόπου με τον
οποίο το Συγκρότημα ταξινομεί και αποτιμά τα χρηματοοικονομικά μέσα και τους λογαριασμούς των
σχετικών κερδών και ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, βλέπε Σημείωση 7.
Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 γενικά βάσει του
επιχειρηματικού μοντέλου του Συγκροτήματος για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού και των χαρακτηριστικών συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείο
ενεργητικού. Το ΔΠΧΑ 9 απαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 που περιλάμβαναν
κράτηση μέχρι τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα
παράγωγα που ενσωματώνονται σε συμβάσεις όπου το κύριο συμβόλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου δεν διαχωρίζονται ποτέ. Αντ' αυτού, το
υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσο - στο σύνολό του - αξιολογείται για ταξινόμηση.
Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την κατάταξη και
την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
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6. Αλλαγές σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα(continued)
Ο παρακάτω πίνακας κατωτέρω εξηγεί τις αρχικές κατηγορίες μετρήσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και
τις νέες κατηγορίες μετρήσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9 για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου
2018. Η επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΠ 9 στις λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων την 1 Ιανουαρίου 2018 αφορά μόνο τις νέες απαιτήσεις απομείωσης.
Νέα κατάταξη
σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 9
€
Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών

Δάνεια και
απαιτήσεις
Δάνεια και
απαιτήσεις

Αποσβεσμένο
κόστος
Αποσβεσμένο
κόστος

Σύνολο χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού

1.381.876

1.307.119

437.870

422.835

1.819.746

1.729.954

Νέα κατάταξη
σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 9
€
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Εξασφαλισμένα τραπεζικά
δάνεια
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Λοιπές
Λοιπές
χρηματοοικονομικ χρηματοοικονομικ
ές υποχρεώσεις
ές υποχρεώσεις
Λοιπές
Λοιπές
χρηματοοικονομικ χρηματοοικονομικ
ές υποχρεώσεις
ές υποχρεώσεις
Λοιπές
Λοιπές
χρηματοοικονομικ χρηματοοικονομικ
ές υποχρεώσεις
ές υποχρεώσεις

Νέα
λογιστική
αξία
σύμφωνα με
το ΔΠΧΑ 9
€

Νέα
λογιστική
αξία
σύμφωνα με
το ΔΠΧΑ 9
€

936.449

963.449

3.976.724

3.976.724

637.014

637.014

5.550.187

5.577.187
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6. Αλλαγές σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)
Ο παρακάτω πίνακας συμφωνεί τις λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 στις λογιστικές αξίες σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9 για τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9
την 1 Ιανουαρίου 2018.
ΔΛΠ 39
Λογιστική
αξία στις 31
Δεκεμβρίου
2017
€
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Αποσβεσμένο κόστος
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Αρχικό υπόλοιπο: Δάνεια και απαιτήσεις
Επαναμέτρηση
Τελικό υπόλοιπο: Αποσβεσμένο κόστος
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις:
Αρχικό υπόλοιπο: Δάνεια και απαιτήσεις
Επαναμέτρηση
Τελικό υπόλοιπο: Αποσβεσμένο κόστος
Εταιρικά και χρεωστικά χρεόγραφα:
Αρχικό υπόλοιπο: Δάνεια και απαιτήσεις
Επαναμέτρηση
Τελικό υπόλοιπο: Αποσβεσμένο κόστος
Συνολικό αποσβεσμένο κόστος

Ανακατάταξη

Επαναμέτρηση

€

€

ΔΠΧΑ 9
λογιστική
αξία την 1
Ιανουαρίου
2018
€

437.870
-

(15.035)
422.835

1.381.876
-

(74.757)
1.307.119

-

-

1.819.746

-

(89.792)

1.729.954

6.2.2 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το μοντέλο ''ζημιών'' στο ΔΛΠ 39 με το μοντέλο ''αναμενόμενων πιστωτικών
ζημίων'' (Expected Credit Loss (ECL)). Το νέο μοντέλο απομείωσης ισχύει για:
− χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος,
− χρεωστικές επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εσόδων,
− συμβατικά στοιχεία ενεργητικού,
− απαιτούμενες μισθώσεις,
− δανειακές δεσμεύσεις και συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων .
Το νέο μοντέλο απομείωσης δεν εφαρμόζεται στις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, οι πιστωτικές ζημίες αναγνωρίζονται νωρίτερα από ό, τι στο ΔΛΠ 39.
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Για στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 για
απομείωση αξίας, οι ζημιές απομείωσης αναμένεται γενικά να αυξηθούν και να γίνουν πιο ασταθείς. Το
Συγκρότημα έχει προσδιορίσει ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 την 1
Ιανουαρίου 2018 έχει σαν αποτέλεσμα μια πρόσθετη πρόβλεψη για απομείωση ως ακολούθως.
€
Πρόβλεψη ζημιών στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
Πρόσθετη απομείωση που αναγνωρίστηκε την 1 Ιανουαρίου 2018:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Πρόβλεψη ζημιών την 1 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9

74.757
15.035
89.792

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Συγκρότημα επιμετρά την πρόβλεψη για
απομείωση περιγράφεται στη σημείωση 7.
7. Σημαντικές λογιστικές αρχές
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτέλεσματα χρήσης, εκτός όπως αναφέρεται στη σημείωση 6. Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με
συνοχή από όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος
Συγκριτικές πληροφορίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων έχουν
επαναδιατυπωθεί, επαναταξινομηθεί ή αναπαρουσιαστεί, ως αποτέλεσμα:
− Αλλαγή λογιστικής αρχής (σημείωση 6).
7.1 Βάση ενοποίησης
Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από το Συγκρότημα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το
Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της
συμμετοχής του στην εκδότρια και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της
εξουσίας του επί της εκδότριας.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων από την ημερομηνία που αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που τερματίζεται.
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών
προκειμένου οι λογιστικές τους αρχές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί το
Συγκρότημα.
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7.2 Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συγκροτήματος σε υφιστάμενες θυγατρικές
Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε θυγατρικές, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια
ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη
ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις σχετικές τους
συμμετοχές στις θυγατρικές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού κατά το οποίο οι μη ελέγχουσες
συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ως συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες που δρουν υπό την
ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτες. Δεν γίνονται προσαρμογές στην υπεραξία και κανένα κέρδος ή η ζημία
αναγνωρίζεται στα αποτέλεσματα.
Όταν το Συγκρότημα απωλέσει τον έλεγχο θυγατρικής, το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει 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
στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής και
τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτέλεσματα.
Το συμφέρον που διατηρείτε σε μια πρώην θυγατρική εταιρεία, επιμετρείται στη εύλογη αξία του κατά
την ημερομηνία που χάνεται ο έλεγχος.
7.3 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 στοιχείων
ενεργητικού από το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους
προηγούμενους ιδιοκτήτες 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 αποτέλεσματα εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων το Συγκρότημα ανέλαβε τα
κόστη και παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.
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 στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από
επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα
αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του
ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και
της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε
το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτέλεσματα
ως κέρδος επί αγοράς ευκαιρίας.
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Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οι
αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, εκτός από:
•

αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή στοιχεία
ενεργητικού σχετικά με παροχές σε εργαζόμενους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα
με το ΔΛΠ 12 'Φόροι Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Εργαζόμενους' 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

•

στοιχεία ενεργητικού (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.

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους
κατόχους τους δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού 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
στοιχείων ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή.
Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία, ή κατά περίπτωση, με
βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.
Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού 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. Αλλαγές 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 αλλαγών 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 στοιχείο ενεργητικού 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 αποτέλεσματα.
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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 αποτέλεσματα. Ποσά που προέκυψαν από
συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο προγενέστερα της ημερομηνίας απόκτησης, τα οποία είχαν
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, ανακατατάσσονται στα αποτέλεσματα 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 στοιχεία ενεργητικού 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.
Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010
λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3.
7.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Συνδεδεμένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της
συνδεδεμένης εταιρείας που αφορούν οικονομικές και λειτουργικές πολιτικές. Επενδύσεις σε
συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά σε τιμή κτήσης, που περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών
και μετέπειτα λογίζεται με τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος.
Τα αποτέλεσματα, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ενσωματώνονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη χρήση της μεθόδου της
καθαρής θέσης, εκτός και αν οι επενδύσεις ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς πώληση, περίπτωση κατά
την οποία αυτές λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 'Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες'. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
η επένδυση σε μία συνδεδεμένη επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στο κόστος και προσαρμόζεται στη συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο
του Συγκροτήματος στα αποτέλεσματα και στα λοιπά συνολικά έσοδα της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Όταν το μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας συνδεδεμένης επιχείρησης υπερβαίνουν τη
συμμετοχή του Συγκροτήματος σε αυτή (η οποία περιλαμβάνει κάθε μακροπρόθεσμη συμμετοχή που,
στην ουσία, αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήματος στη συνδεδεμένη επιχείρηση),
το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις περαιτέρω ζημιές. Πρόσθετες ζημιές
αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που το Συγκρότημα έχει επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες
δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συνδεδεμένης επιχείρησης.
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Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους της επένδυσης πέραν του μεριδίου του Συγκροτήματος στην
καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της συνδεδεμένης κατά την ημερομηνία απόκτησης, αναγνωρίζεται ως
υπεραξία και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου
του Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων πέραν του κόστους της επένδυσης, αφού
επανεκτιμηθεί, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτέλεσματα.
Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί αν πρέπει να αναγνωριστεί οποιαδήποτε
ζημιά απομείωσης αναφορικά με την επένδυση του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρεία. Στην
περίπτωση όπου υπάρχει ένδειξη απομέιωσης, ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης
(περιλαμβανομένης της υπεραξίας) ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 'Απομείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων' ως ένα ενιαίο στοιχείο ενεργητικού, κάνοντας σύγκριση του ανακτήσιμου
ποσού της (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος
πώλησης) και της λογιστικής της αξίας. Οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης που αναγνωρίζεται
περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε μετέπειτα αναστροφή στη ζημιά
απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 και η λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται μέχρι
το ανακτήσιμο ποσό της.
Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια συνδεδεμένη επιχείρηση, τα κέρδη ή οι
ζημιές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με την συνδεδεμένη αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος μόνον κατά την έκταση της μη σχετιζόμενης συμμετοχής
του Συγκροτήματος σε εκείνη τη συνδεδεμένη επιχείρηση.
7.5 Από κοινού διευθετήσεις
Από κοινού διευθετήσεις είναι σχήματα επί των οποίων το Συγκρότημα ασκεί από κοινού έλεγχο. Ο
κοινός ή από κοινού έλεγχος είναι ο συμβατικώς συμφωνημένος διαμοιρασμός του ελέγχου σε μια
οικονομική δραστηριότητα και υπάρχει μόνον όταν οι στρατηγικές οικονομικές και επιχειρηματικές
αποφάσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που
μοιράζονται τον έλεγχο των κοινοπρακτούντων.
Η ταξινόμηση ενός σχήματος υπό κοινό έλεγχο ως κοινής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εξαρτάται από τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών του σχήματος. Κοινή επιχείρηση είναι ένα σχήμα υπό κοινό
έλεγχο όπου τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο διαθέτουν δικαιώματα επί των στοιχείων ενεργητικού και
ευθύνες επί των υποχρεώσεών, έναντι του σχήματος. Κοινοπραξία είναι ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο
όπου τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο διαθέτουν δικαιώματα επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του
σχήματος.
Κοινοπραξίες

Το μερίδιο του Συγκροτήματος σε κοινοπραξίες καταχωρείται αρχικά στην τιμή κτήσης και ακολούθως
αναπροσαρμόζεται ανάλογα για να συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές στο μερίδιο του Συγκροτήματος, στα
καθαρό στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις της κοινοπραξίας.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τη συμμετοχή του στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός και αν η επένδυση ταξινομείται ως διαθέσιμη
προς πώληση, περίπτωση κατά την οποία αυτή λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 'Μη
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες'.
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Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος και
προσαρμόζεται στη συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο του Συγκροτήματος στα αποτέλεσματα και
στα λοιπά συνολικά έσοδα της κοινοπραξίας. Το μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας
κοινοπραξίας μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται μέχρι το επίπεδο της λογιστικής αξίας της επένδυσης
(πριν την αναγνώριση των ζημιών). Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μεταγενέστερες περιόδους, το
Συγκρότημα αναγνωρίζει τα κέρδη από την κοινοπραξία, μόνον αφού το μερίδιό του επί των κερδών
υπερβεί τις ζημιές που δεν έχουν αναγνωριστεί.
Εάν τα διανεμητέα μερίσματα υπερβαίνουν την επένδυση του Συγκροτήματος στην κοινοπραξία και το
Συγκρότημα (α) δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή άλλως δεσμεύεται να παρέχει
χρηματοδοτική στήριξη στην κοινοπραξία και (β) η διανομή δεν επιστρέφεται με βάση συμφωνίας ή
Νόμου, τότε το πλεόνασμα της διανομής αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων. Κατά τα επόμενα έτη, εάν η κοινοπραξία παρουσιάσει κέρδος, το Συγκρότημα συνεχίζει
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΔΛΠ 28 εφόσον η κοινοπραξία έχει
σημειώσει επαρκή κέρδη για να καλύψει το σύνολο των οποιοδήποτε ζημιών που δεν αναγνωρίστηκαν
από το Συγκρότημα, καθώς και κάθε εσόδου που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως για υπερβαίνουσες
διανομές μερισμάτων.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους αγοράς από το μερίδιο του Συγκροτήματος στην εύλογη αξία των
καθαρών αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της
κοινοπραξίας που αναγνωρίστηκαν κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Η
υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του μεριδίου στην κοινοπραξία και εξετάζεται για
απομείωση ως μέρος της επένδυσης. Τυχόν υπέρβαση του μεριδίου του Συγκροτήματος στην καθαρή
εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων
πάνω από το κόστος της αγοράς, μετά την επανεκτίμηση, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτέλεσματα.
Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια από κοινού ελεγχόμενη οικονομική
μονάδα, τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με την από κοινού ελεγχόμενη
οικονομική μονάδα αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
μόνον κατά την έκταση της μη σχετιζόμενης συμμετοχής του Συγκροτήματος σε εκείνη τη από κοινού
ελεγχόμενη οικονομική μονάδα.
Κοινή επιχείρηση

Η αναλογία του Συγκροτήματος επί των από κοινού ελεγχόμενων στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων που προέκυψαν με άλλα κοινοπρακτούντα μέρη, αναγνωρίζεται στις οικονομικές
καταστάσεις της αντίστοιχης οικονομικής μονάδας και ταξινομείται σύμφωνα με το είδος της.
Υποχρεώσεις και έξοδα που προέκυψαν λόγω της συμμετοχής σε από κοινού ελεγχόμενα στοιχεία
ενεργητικού λογιστικοποιούνται σε δεδουλευμένη βάση. Έσοδα από την πώληση ή τη χρήση, της
συμμετοχής του Συγκροτήματος, στο προϊόν των από κοινού ελεγχόμενων στοιχείων ενεργητικού και της
αναλογίας των κοινοπρακτικών δαπανών αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη, τα
συνδεδεμένα με τις συναλλαγές αυτές, θα εισρεύσουν προς ή από το Συγκρότημα και τα ποσά τους
μπορεί να επιμετρηθούν αξιόπιστα.
Κάθε υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας συμμετοχής του Συγκροτήματος σε μια κοινή
επιχείρηση λογιστικοποιείται, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος, όπως η υπεραξία
που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας θυγατρικής.
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Όταν το Συγκρότημα συναλλάσσεται με κοινή επιχείρηση, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές
απαλείφονται κατά την αναλογία του Συγκροτήματος στην κοινή επιχείρηση .
Συναλλαγές που απαλείφονται κατά την ενοποίηση

Όλα τα υπόλοιπα και οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθέντα εισοδήματα και έξοδα προερχόμενα από
συναλλαγές που έγιναν μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ετοιμασία
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που απορρέουν από
συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες απαλείφονται έναντι της επένδυσης κατά την αναλογία του
συμφέροντος της Εταιρείας στην εκδότρια εταιρεία. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται με τον
ίδιο τρόπο όπως τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, αλλά μέχρι το βαθμό που δεν υπάρχει απόδειξη για
απομείωση.
Απόκτηση εταιρειών που είναι κάτω από κοινό έλεγχο

Συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν από μεταφορές συμφερόντων σε εταιρείες που είναι υπό τον
έλεγχο του μετόχου, ο οποίος ελέγχει το Συγκρότημα, λογίζονται ως εάν η απόκτηση έχει γίνει στην αρχή
της πρώτης συγκριτικής περιόδου που παρουσιάζεται, ή αργότερα, κατά τη ημερομηνία που οι εταιρείες
επήλθαν κάτω από κοινό έλεγχο. Γι' αυτόν τον σκοπό τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται. Τα
στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν αναγνωρίζονται στην προηγουμένη
λογιστική τους αξία με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μετόχου που ελέγχει το
Συγκρότημα. Τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων των εταιριών που αποκτήθηκαν προστίθενται με στα ίδια
στοιχεία ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος και οποιοδήποτε κέρδος/ζημιά προκύψει, αναγνωρίζεται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
7.6 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.
7.7 Αναγνώριση εισοδημάτων
Ένα έσοδο αποτιμάται στην τιμή συναλλαγής όπως αυτή συμφωνήθηκε κατά την σύμβαση με τον
πελάτη. Η τιμή συναλλαγής ισούται με το ποσό του ανταλλάγματος που εκτιμάται ότι δικαιούται έναντι
της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτη, εξαιρουμένων των ποσών που
εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων μερών. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει ένα έσοδο όταν μεταφέρει
τον έλεγχο ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στον πελάτη.
Υπό τις αρχές του ΔΠΧΑ 15, ένα έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός
υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Ο προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος μεταβίβασης ελέγχου
ενός υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας στον πελάτη - σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή σε βάθος
χρόνου - προαπαιτεί άσκηση κριτικής σκέψης.
Η λεπτομερής ανάλυση των νέων σημαντικών λογιστικών αρχών και οι αλλαγές σε προηγούμενες
λογιστικές αρχές άμεσα σχετιζόμενες με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Συγκρότημα
παρατίθενται στη σημείωση 6.1
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7.8 Ωφελήματα υπαλλήλων
Οι εταιρείες του Συγκροτήματος και οι υπάλληλοι τους συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος
αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότημα
δεν έχει καμία νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν
κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που
τους αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά την τρέχουσα περίοδο και προηγούμενες περιόδους.
Επιπρόσθετα το Συγκρότημα λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα στοιχεία
ενεργητικού του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων.
7.9 Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν:
− τόκους εισπρακτέους
− τόκους πληρωτέους
− Καθαρές συναλλαγματικές ζημίες
7.9.1 Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
Το αποτελεσματικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές
καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού
μέσου στην:
− καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή
− το αποσβεσμένο κόστος της υποχρέωσης.
Το πραγματικό επιτόκιο εφαρμόζεται στην προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου (όταν αυτά δεν είναι απομεωμένης πιστωτικής αξίας) ή στο αποσβεσμένος
κόστος μίας χρηματοικονομικής υποχρέωσης. Για χρηματοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν
υποστεί απομείωση πιστωτικής αξίας μετά την αρχική αναγνώριση, ο τόκος υπολογίζεται με την
εφαρμογή του πραγματικού επιτοκίου στο αποσβεσμένο κόστος του χρηματοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου. Όταν η απομείωση πιστωτικού κινδύνου παύσει να υφίσταται, ο υπολογισμός του τόκου
επιστρέφει στην βάσην της προ αποσβέσεων λογιστική αξία.
7.9.2 Έξοδα χρηματοδότησης
Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια, χρηματοδοτικές
μισθώσεις και τραπεζικά παρατραβήγματα, καθώς επίσης και τραπεζικά έξοδα. Έξοδα χρηματοδότησης,
εξαιρουμένων των τραπεζικών δικαιωμάτων, αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Τα τραπεζικά δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτέλεσματα την ημερομηνία που
είναι οφειλόμενα.
7.10 Μετατροπή ξένου νομίσματος
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7.10 Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)
(i) Νομίσματα λειτουργίας

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί η κάθε εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας').
(ii) Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι και το λειτουργικό νόμισμα της NETinfo Plc. Τα
λειτουργικά νομίσματα των θυγατρικών εταιρειών έχουν ως εξής:

- NETinfo Services Limited: Euro (€)
- NETteller Solutions S.A.: Euro (€)
- NETinfo Ltd: UK pound sterling (£)
- NETinfoPay Limited: Euro (€)
- NETinfo CIS LLC: Russian Ruble
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε αντίστοιχα λειτουργικά νομίσματα των εταιρειών του
Συγκροτήματος χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των
συναλλαγών. Τα κέρδη και οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή, κατά την ημερομηνία αναφοράς, των
συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο
νόμισμα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη
συναλλαγματική ισοτιμία όταν προσδιορίζεται η εύλογη αξία τους.
Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή των ακόλουθων στοιχείων
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
− μια επένδυσε σε συμμετοχικούς τίτλους ορίζεται όπως επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπων
συνολικών εσόδων (2017: επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμες προς πώληση (εκτός
απομείωσης, όπου συναλλαγματικές διαφορές που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα
μεταφέονται στα αποτελέσματα)
− μια χρηματοικονομική υπορέωση που ορίζεται ως αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε
εκμετάλλευση εξωτερικού, στο μέτρο που η αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική και
− επιλέξιμες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών όταν η αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική
(iii)

Δραστηριότητες στο εξωτερικό

Στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις από δραστηριότητες στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης της
υπεραξίας και οποιονδήποτε αναπροσαρμογών στη εύλογη αξίας οι οποίες προκύπτουν κατά την
απόκτηση της δραστηριότητας, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα και έξοδα των δραστηριοτήτων του εξωτερικού μετατρέπονται σε
Ευρώ με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύονται στο
αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών, εκτός από την συναλλαγματική διαφορά που αναλογεί στο
συμφέρον μειοψηφίας.
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7.10 Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)
Κατά τη διάθεση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό (δηλαδή διάθεση του σύνολο της συμμετοχής του
Συγκροτήματος σε επιχείρηση στο εξωτερικό, ή διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου μιας
θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια του από
κοινού ελέγχου μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας που περιλαμβάνει εκμετάλλευση
εξωτερικού, ή διάθεσης που συνεπάγονται απώλεια σημαντικής επιρροής επί συνδεδεμένης εταιρείας
που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό), το σύνολο των συναλλαγματικών διαφορών που
σωρεύονται στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με την επιχείρηση που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της
Εταιρίας ανακατατάσσονται στα αποτέλεσματα ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.
Σε περίπτωση μερικής διάθεσης που δεν έχει ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να χάσει τον έλεγχο μιας
θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, το μερίδιο των σωρευμένων συναλλαγματικών
διαφορών που αναλογεί αποδίδεται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές και δεν αναγνωρίζονται στα
αποτέλεσματα. Για όλες τις άλλες μερικές διαθέσεις, το αναλογικό μερίδιο των σωρευμένων
συναλλαγματικών διαφορών που ανακατατάσσεται στα αποτέλεσματα.
Για τον σκοπό παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία ενεργητικού και
οι υποχρεώσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων των
συγκριτικών στοιχείων) εκφράζονται σε Ευρώ με την χρησιμοποίηση της ισχύουσας συναλλαγματικής
ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα κονδύλια των εσόδων και των εξόδων (περιλαμβανομένων
των συγκριτικών στοιχείων) μετατρέπονται με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες του έτους, εκτός αν
οι ισοτιμίες κυμαίνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους, περίπτωση κατά την οποία
χρησιμοποιούνται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν, αν υπάρχουν, ταξινομούνται ως στοιχεία της Καθαρής
Θέσης και μεταφέρονται στα αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές του Συγκροτήματος. Αυτές οι
συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα του έτους κατά την οποία διατίθεται η
δραστηριότητα στο εξωτερικό.
7.11 Φορολογία
Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων ή
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα.
Τρέχουσα φορολογία

Οι φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
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. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.
Αναβαλλόμενη φορολογία

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω
σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό
της αναβαλλόμενης φορολογίας.
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7.11 Φορολογία (συνέχεια)
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότημα έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση.
7.12 Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται.
7.13 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης να μη διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα
στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν
προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου στοιχείου ενεργητικού χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού.
Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτέλεσματα. Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων
με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν
στα αποτέλεσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος του στοιχείου ενεργητικού
μεταφέρεται από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό προσόδου.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η
επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική
περίοδο είναι τα ακόλουθα:
Κτίρια
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Οχήματα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
Τηλεφωνικό κέντρο

%
3
20
20
10
10

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
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7.13 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτέλεσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά
αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου
ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των
πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτέλεσματα. Στην
περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα
αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
7.14 Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες
Οι Κυβερνητικές χορηγίες οι οποίες λαμβάνονται για την απόκτηση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού καταχωρούνται ως έσοδο επόμενων χρήσεων, το οποίο λογίζεται με τρόπο συστηματικό και
ορθολογικό στα έσοδα των χρήσεων της ωφέλιμης χρήσης του στοιχείου ενεργητικού. Οι χορηγίες
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το Συγκρότημα θα συμμορφωθεί με τους όρους που
συνδέονται με αυτές και ότι οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα
αναγνωρίζονται ως εισόδημα.
7.15 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται από το Συγκρότημα για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ή
για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται από τον ίδιο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα
παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη από τους
Διοικητικούς Συμβούλους βάσει εκτιμήσεων που καταρτίζονται ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές.
Αλλαγές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτέλεσματα.
Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη
χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του
στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται
ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου
ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτέλεσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται.
Όταν επένδυση σε ακίνητα που είχαν ταξινομηθεί προηγούμενος στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός πωληθούν, τότε σχετικά ποσά που συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης
μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
7.16 Άυλα στοιχεία ενεργητικού
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7.16 Άυλα στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)
(i)

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού - έρευνα και ανάπτυξη

Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται.
Έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται όταν το κόστος μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, το προϊόν ή η
διαδικασία είναι τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη και είναι πιθανό να αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και το Συγκρότημα σκοπεύει και έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την ολοκλήρωση και
χρήση ή πώληση του στοιχείου ενεργητικού.
Διαφορετικά, τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα όταν προκύπτουν. Μετά την αρχική
αναγνώριση, εσωτερικά δημιουργημένα άυλα στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε κόστος μείον
συσσωρευμένες χρεολύσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
(ii)

Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο Συγκρότημα
και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για
περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα, τα λογισμικά
προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε
συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των
λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που
σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα αποτέλεσματα στο έτος που
προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς
χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.
Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τις τρέχουσες και συγκριτικές
περιόδους είναι 5%.
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται κάθε
ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται αν αρμόζει.
Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή
ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων
και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα όταν το
στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.
7.17 Μισθώσεις
Κατά την αρχική αναγνώριση μιας συμφωνίας, το Συγκρότημα καθορίζει εάν η συμφωνία είναι ή
περιλαμβάνει μίσθωση.
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης
μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας στον μισθωτή. Όλες οι
υπόλοιπες μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
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Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Το Συγκρότημα ως εκμισθωτής

Τα ποσά που οφείλονται από τους μισθωτές σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταχωρούνται
στις απαιτήσεις στο ύψος της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήματος στο μίσθιο. Το εισόδημα από αυτά
τα μισθώματα κατανέμεται στις λογιστικές περιόδους έτσι ώστε να αντανακλά μία σταθερή περιοδική
απόδοση της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήματος πάνω στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστα που πραγματοποιούνται κατά τη
διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στην λογιστική αξία του
στοιχείου ενεργητικού της μίσθωσης και αναγνωρίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Το Συγκρότημα ως μισθωτής

Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτέλεσματα με βάση
τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν
ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση επίσης κατανέμονται με τη σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
7.18 Χρηματοοικονομικά μέσα
7.18.1 Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού
μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς χρεώστες χωρίς
σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση, αποτιμάται αρχικά στην δίκαιη
αξία συν, για ένα στοιχείο που δεν αποτιμάται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα έξοδα
συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα για την απόκτηση ή την έκδοσή του. Εμπορικοί
χρεώστες χωρίς σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης αρχικά αποτιμούνται στην τιμή συναλλαγής.
7.18.2 Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση
7.18.2.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - αρχή που εφαρμόζεται από την 1ην Ιανουαρίου
2018
Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται όπως
επιμετράται σε: αποσβεσμένο κόστος; δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - χρεωστικοί τίτλοι;
δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - μετοχικοί τίτλοι; ή δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν ανακτατατάσσονται μετά την αρχική τους αναγνώριση
εκτός εάν το Συγκρότημα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη διαχείριση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού ανακτατατάσσονται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του
επιχειρηματικού μοντέλου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληροί και τους
δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί ως σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών, και
− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.
Μία επένδυση σε χρεωστικό τίτλο επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων εάν
πληρεί και τους δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με
την είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, και
− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην
τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που αποπληρώνονται σε
πρώτη ζήτηση αποτελούν μέρος της διαχείρησης μετρητών του Συγκροτήματος και συμπεριλαμβάνονται
στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών μόνο για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου: Αρχή που εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου
2018

Το Συγκρότημα αξιολογεί τον στόχο του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο διακρατείται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, διότι αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα τον
τρόπο διαχείρισης της επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση. Οι πληροφορίες που
εξετάζονται περιλαμβάνουν:
− τις δηλωμένες πολιτικές και στόχους του χαρτοφυλακίου και τη λειτουργία αυτών των πολιτικών
στην πράξη. Αυτές περιλαμβάνουν το κατά πόσο η στρατηγική της διοίκησης επικεντρώνεται στην
απόκτηση συμβατικών εσόδων από τόκους, τη διατήρηση συγκεκριμένου προφίλ επιτοκίου, την
αντιστοίχιση της διάρκειας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με τη διάρκεια
οποιωνδήποτε σχετικών υποχρεώσεων ή αναμενόμενων ταμειακών εκροών ή πραγματοποίησης
ταμειακών ροών μέσω της πώλησης των στοιχείων ενεργητικού,
− πώς αξιολογείται η απόδοση του χαρτοφυλακίου και αναφέρεται στη διοίκηση του Συγκροτήματος,
− τους κινδύνους που επηρεάζουν την απόδοση του επιχειρηματικού μοντέλου (και των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται στο επιχειρηματικό αυτό μοντέλο)
και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κινδύνων,
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− πώς αποζημιώνονται οι διευθυντές της επιχείρησης, π.χ. εάν η αποζημίωση βασίζεται στην δίκαιη
αξία των διαχειριζόμενων στοιχείων ενεργητικού ή των συμβατικών ταμιακών ροών που έχουν
εισπραχθεί , και
− τη συχνότητα, όγκο και χρονοδιάγραμμα πωλήσεων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε
προηγούμενες περιόδους, τους λόγους για πωλήσεις και τις προσδοκίες για μελλοντικές πωλήσεις.
Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους σε συναλλαγές που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για παύση αναγνώρισης δεν θεωρούνται πωλήσεις για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη
συνεχή αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήματος.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται προς διαπραγμάτευση ή υπόκεινται σε
διαχείριση και των οποίων η απόδοση αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, αποτιμώνται σε εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση κατά πόσο οι συμβατικές ταμιακές ροές είναι αποκλειστικά αποπληρωμή
κεφαλαίου και τόκων: Αρχή που εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2018

Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, ως ''κεφάλαιο'' ορίζεται η δίκαιη αξία του
χρηματοοικονομικού στοιχείο ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση. Ο όρος ''τόκος'' ορίζεται ως
τίμημα για τη χρονική αξία του χρήματος και για τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το υπόλοιπο
του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και για άλλους βασικούς κινδύνους
δανεισμού και κόστος (π.χ. κίνδυνο ρευστότητας και διοικητικά έξοδα), καθώς και ένα περιθώριο
κέρδους.
Αξιολογώντας κατά πόσο οι συμβατικές ταμιακές ροές είναι μόνο αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων, το
Συγκρότημα εξετάζει τους συμβατικούς όρους του μέσου. Αυτό περιλαμβάνει εκτίμηση εάν το
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιέχει μια συμβατική ρήτρα που θα μπορούσε να αλλάξει το
χρονοδιάγραμμα ή το ποσό των συμβατικών ταμιακών ροών έτσι ώστε να μην πληρούσε αυτόν τον όρο.
Κατά την αξιολόγηση αυτή, το Συγκρότημα εξετάζει τα εξής:
− ενδεχόμενα γεγονότα που θα άλλαζαν το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα των ταμειακών ροών.
− όρους που μπορούν να προσαρμόσουν το συμβατικό επιτόκιο κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων
χαρακτηριστικών μεταβλητού επιτοκίου,
− χαρακτηριστικά προπληρωμής και επέκτασης, και
− όρους που περιορίζουν την απαίτηση του Συγκροτήματος σε ταμειακές ροές από συγκεκριμένα
στοιχεία ενεργητικού (π.χ. όροι χωρίς δικαίωμα αναγωγής).
Το χαρακτηριστικό προπληρωμής συνάδει με το κριτήριο αποκλειστικής πληρωμής του κεφαλαίου και
του επιτοκίου εάν το ποσό προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου
και τόκων επί του ποσού του κεφαλαίου που εκκρεμεί, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη
πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρο τερματισμό της σύμβασης. Επιπλέον, για ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται με έκπτωση ή υπέρ το άρτιο στο συμβατικό ονομαστικό του ποσό,
ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει ή απαιτεί προπληρωμή σε ένα ποσό που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά
το συμβατικό ονομαστικό ποσό συν τους δεδουλευμένους (αλλά μη καταβληθέντες) συμβατικούς τόκους
(που μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρη λήξη) θεωρείται ότι
συνάδει με αυτό το κριτήριο εάν η δίκαιη αξία του στοιχείου προπληρωμής είναι ασήμαντη κατά την
αρχική αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημίες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται από
την 1 Ιανουαρίου 2018

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
(FVTPL)
Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
εύλογη αξία. Καθαρά κέρδη και ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
μερισμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα.

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος είναι μειωμένο με πιστωτικές ζημιές.
Έσοδα από τόκους, συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές και ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα. Κέρδος ή ζημιά λόγω παύσης
αναγνώρισης αναγνωρίζεται στα αποτέλεσματα.
Χρεωστικοί τίτλοι που Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
επιμετρώνται σε εύλογη εύλογη αξία. Έσοδα από τόκους που υπολογίζονται με την μέθοδο του
αξία μέσω των λοιπών πραγματικού επιτοκίου, συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές και ζημιές
συνολικών εσόδων
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα. Άλλα κέρδη και ζημιές
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την παύση αναγνώρισης,
κέρδη και ζημιές που συσσωρεύτηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα
επαταναταξινομούνται στα αποτέλεσματα.
Συμμετοχικοί τίτλοι που Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
επιμετρώνται σε εύλογη εύλογη αξία. Μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτέλεσματα εκτός
αξία μέσω των λοιπών εάν τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν ξεκάθαρα ανάκτηση του κόστους της
συνολικών εσόδων
επένδυσης. Άλλα καθαρά κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα και δεν επαναταξινομούνται στα αποτέλεσματα.
7.18.2.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Ταξινόμηση: λογιστικές αρχές που
εφαρμόστηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2018
Το Συγκρότημα κατατάσσει τα στοιχεία ενεργητικού στις ακόλουθες κατηγορίες:
− δάνεια και εισπρακτέα
− διακρατούμενα μέχρι τη λήξη
− διαθέσιμα προς πώληση
− σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL), και χωρίζει αυτή τη κατηγορία σε:
− κατεχόμενο για εμπορική εκμετάλλευση,
− παράγωγα μέσα αντιστάθμισης, ή
− κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκε στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
7.18.2.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και ζημιές:
αρχή που εφαρμόστηκε πριν την 1 Ιανουαρίου 2018
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Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
(FVTPL)
Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
διακρατούμενα μέχρι τη
λήξη
δάνεια και εισπρακτέα

Επιμετρώνται στην εύλογη αξία με τις αλλαγές στην αξία,
συμπεριλαμβανομένων έσοδα από τόκους και μερίσματα, να αναγνωρίστηκαν
στα αποτέλεσματα.

Που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου

Που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά
Επιμετρώνται στην εύλογη αξία με τις αλλαγές στην αξία, εκτός από ζημιές
στοιχεία ενεργητικού
απομείωσης, έσοδα από τόκους και συναλλαγματικές διαφορές σχετικά με
διαθέσιμα προς πώληση χρεωστικούς τίτλους, να αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά
την παύση αναγνώρισης, κέρδη και ζημιές που συσσωρεύτηκαν στα ίδια
κεφάλαια επαταναταξινομούνται στα αποτέλεσματα.
Πριν την 1 Ιανουαρίου 2018 το Συγκρότημα μεταγενέστερα επιμετρούσε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού ως ακολούθως:
(i)

Απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση
κατάλληλων προβλέψεων για απομείωση.
(ii)

Προκαταβολές πελατών

Προπληρωμές που αφορούν συμβόλαια πώλησης για τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί εισοδήματα,
παρουσιάζονται ως προκαταβολές πελατών κατά την ημερομηνία αναφοράς και περιλαμβάνονται στις
υποχρεώσεις.
(iii)

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

Τα δάνεια που δημιουργούνται από το Συγκρότημα με την παροχή χρημάτων απευθείας στο δανειζόμενο
ταξινομούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Αυτή η τιμή είναι η εύλογη
αξία των χρημάτων που δόθηκαν για να δημιουργήσουν τα δάνεια όπως προσδιορίζεται από τις τιμές της
αγοράς την ημερομηνία που δημιουργείται το δάνειο. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν
παραχωρούνται τα χρήματα στο δανειζόμενο.
(iv)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα.
7.18.2.4 Χρηματοικονομικές υποχρεώσεις - Κατάταξη, μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και
ζημιές
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως επιμετρούμενες σε αποσβεσμένο κόστος ή σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν έχει καταταχτεί ως κατεχόμενη προς διαπραγμάτευση, είναι
παράγωγο ή προσδιορίζεται ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση. Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρούνται στη εύλογη αξία τους και τα
καθαρά κέρδη και ζημίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων τόκων, αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελέσματων. Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγενέστερα επιμετρούνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι δαπάνες από τόκους
και τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελέσματων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από τη διαγραφή αναγνωρίζεται επίσης στο λογαριασμό
αποτελέσματων.
Οι χρηματοικονομικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος επιμετρούνται ως ακολούθως
(i)

Δάνεια

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής,
αναγνωρίζεται στα αποτέλεσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
(ii)

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

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.
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7.18.3 Απομείωση:
Αρχή που εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2018

• Χρηματοοικονομικά μέσα και περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε:
− χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
− επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων
− περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις.
Το Συγκρότημα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου , εκτός από
τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου υπολογίζονται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
δωδεκαμήνου:
− χρεωστικοί τίτλου που έχουν καθοριστεί ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία αναφοράς; και
− άλλοι χρεωστικοί τίτλοι και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ. ο κίνδυνος
αθέτησης που προέκυψε κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) δεν
έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση.
Η πρόβλεψη ζημιάς για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις
αποτιμώνται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου.
Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείο
ενεργητικού έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και για την εκτίμηση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψη εύλογες και υποστηρίξιμες
πληροφορίες που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την
ποσοτική όσο και την ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την ιστορική εμπειρία του
Συγκροτήματος και την ενημερωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και
μελλοντικών πληροφοριών.
Το Συγκρότημα υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείο ενεργητικού έχει
αυξηθεί σημαντικά αν παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών.
Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε αθέτηση όταν:
− ο χρεώστης είναι απίθανο να πληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις προς το Συγκρότημα,
χωρίς προσφυγή του Συγκροτήματος σε ενέργειες όπως η ενεργοποίηση της ασφάλειας ή εγγύησης
(εάν υπάρχει), ή
− εάν είναι σε καθυστέρηση περισσότερες από 90 ημέρες.
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Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένας χρεωστικός τίτλος εμπεριέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητάς του είναι ισόποση με τον παγκοσμίους κατανοητό ορισμό του
'επενδυτικού βαθμού' Το Συγκρότημα θεωρεί ότι αυτό αντιστοιχεί με βαθμολογία Baa3 ή καλύτερο με
βάση την βαθμολογία του Οίκου Moody's.
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
που προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου.
Οι 12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι η μερίδα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που
προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά να συμβούν εντός 12 μηνών μετά την ημερομηνία
αναφοράς (ή μικρότερη περίοδο εάν η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι
μικρότερη από 12 μήνες).
Η μέγιστη περίοδος που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
είναι η μέγιστη συμβατική περίοδος κατά την οποία το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο.
• Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι μια σταθμισμένη-βάση πιθανοτήτων-πιθανή εκτίμηση των
πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημιές αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των ελλειμμάτων σε
μετρητά (π.χ. η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην οικονομική οντότητα
σύμφωνα με τη σύμβαση και των ταμειακών ροών που το Συγκρότημα αναμένει να λάβει). Οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού
στοιχείο ενεργητικού.
• Απομειωμένα χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα αξιολογεί εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και οι επενδύσεις σε χρεόγραφα σε δίκαιη αξία
μέσω λοιπών συνολικών εσόδων είναι πιστωτικά απομειωμένα. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο είναι ''πιστωτικά απομειωμένο'' όταν έχουν συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν
αρνητική επίδραση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείο
ενεργητικού.
Ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο περιλαμβάνουν
τα ακόλουθα παρατηρούμενα στοιχεία:
− σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του δανειολήπτη ή του εκδότη,
− παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση υποχρεώσεων ή καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών,
− την αναδιάρθρωση δανείου ή προκαταβολής από το Συγκρότημα με όρους που το Συγκρότημα δεν θα
εξέταζε διαφορετικά,
− είναι πιθανό ο οφειλέτης να εισέλθει σε πτώχευση ή άλλη οικονομική αναδιοργάνωση, ή
− την εξαφάνιση μιας ενεργού αγοράς για ένα τίτλο λόγω οικονομικών δυσχερειών.
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•

Παρουσίαση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην κατάσταση οικονομικής
θέσης
Η πρόβλεψη για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
αφαιρούνται από την ακαθάριστη αναγραφόμενη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Για τις επενδύσεις σε
χρεωστικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, η πρόβλεψη χρεώνεται στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.
• Διαγραφή
Η ακαθάριστη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν το
Συγκρότημα δεν έχει εύλογες προσδοκίες να ανακτήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
στο σύνολό του ή μέρος αυτού. Για τους εμπορικούς χρεώστες, το Συγκρότημα έχει μια πολιτική
αποσβέσεως της μεικτής αναγραφόμενης αξίας μόνο όταν υπάρχουν νομικές διασφαλίσεις ότι το
Συγκρότημα έχει ασκήσει όλα τα νομικά του δικαιώματα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού δεν μπορούν να ανακτηθούν ή το Συγκρότημα έχει συνάψει συμφωνία για μερική
διευθέτηση του χρηματοοικονομικού στοιχείο ενεργητικού και το υπόλοιπο μπορεί να διαγραφεί.
Αρχή που εφαρμόστηκε πριν την 1 Ιανουαρίου 2018

• Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Το Συγκρότημα αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη
ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή μια ομάδα
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
• αθέτηση ή καθυστέρηση εκ μέρους του οφειλέτη
• αναδιάρθρωση ενός ποσού που οφείλεται στο Συγκρότημα με όρους που το Συγκρότημα δεν θα
εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση
• ενδείξεις ότι ένας χρεώστης ή εκδότης θα περιέλθει σε πτώχευση
• δυσμενείς αλλαγές στην κατάσταση πληρωμών των οφειλετών ή εκδοτών
• η έλλειψη ενεργούς αγοράς για μετοχικούς τίτλους
• παρατηρήσιμα δεδομένα που δείχνουν ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών από μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική ή
παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως
ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία.

105 - F51

NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
7. Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
7.18 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος

Για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αναπόσβεστο κόστος, το Συγκρότημα
εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική απόδειξη αυτών για απομείωση των στοιχείων ενεργητικού,
τόσο το ατομικό όσο και το συλλογικό επίπεδο. Όλα τα σημαντικά στοιχεία ενεργητικού αξιολογούνται
ξεχωριστά για απομείωση. Όσα βρέθηκαν να μην έχουν υποστεί απομείωση στη συνέχεια αξιολογούνται
συγκεντρωτικά για οποιαδήποτε απομείωση που έχει προκύψει αλλά δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί σε
ατομική βάση. Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι ξεχωριστά σημαντικά αξιολογούνται για
απομείωση συγκεντρωτικά. Η συγκεντρωτική αξιολόγηση διενεργείται με τη συγκέντρωση στοιχείων
ενεργητικού με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου.
Για την εκτίμηση της συγκεντρωτικής απομείωσης, το Συγκρότημα χρησιμοποιεί ιστορικές πληροφορίες
για το χρονοδιάγραμμα των αποπληρωμών και το ποσό της ζημιάς που υπέστη, και κάνει μια
αναπροσαρμογή αν οι τρέχουσες οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες είναι τέτοιες που οι πραγματικές
ζημιές είναι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από ότι προτείνεται από τις ιστορικές τάσεις.
Η ζημιά απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού
και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το
πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου ενεργητικού. Οι ζημιές που
προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα. Όταν το Συγκρότημα καταλήξει ότι δεν υπάρχουν
ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης του στοιχείου ενεργητικού, τα ποσά αυτά διαγράφονται. Εάν σε
μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί να συνδεθεί
αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης. Η απομείωσης που
αναγνωρίστηκε προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων στο βαθμό που η λογιστική αξία
της επένδυσης, κατά την ημερομηνία της αναστροφής, δεν υπερβαίνει αυτό που το αποσβεσμένο κόστος
που θα υφίστατο αν η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί.
7.19 Παύση αναγνώρισης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν:
• εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή
• διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε
τρίτο μέρος ή
• μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών σε μια συναλλαγή στην οποία
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού στοιχείο
ενεργητικού μεταβιβάζονται ή στην οποία το Συγκρότημα δεν μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα και δεν διατηρεί τον έλεγχο του
χρηματοοικονομικού στοιχείο ενεργητικού.
7.19.1

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργήθηκε
ή διατηρήθηκε από το Συγκρότημα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση.
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7.19 Παύση αναγνώρισης (συνέχεια)
7.19.2

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση εξοφλείται, ακυρώνεται ή
εκπνέει.
Το Συγκρότημα επίσης παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι όροι
τροποποιούνται και οι ταμειακές ροές της τροποποιημένης υποχρέωσης είναι ουσιαστικά διαφορετικές,
οπότε μια νέα χρηματοοικονομική υποχρέωση με βάση τους τροποποιημένους όρους αναγνωρίζεται σε
δίκαιη αξία.
Κατά την παύση αναγνώρισης μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της
αναγραφόμενης αξίας που έχει αποσβεστεί και του καταβληθέντος τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού εκτός μετρητών ή αναληφθεισών υποχρεώσεων)
αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτέλεσματων.
7.20 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται
και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν, και
μόνο όταν, το Συγκρότημα έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε
διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη
εξόφληση της υποχρέωσης.
7.21 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο
για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού (εκτός από βιολογικά στοιχεία ενεργητικού,
επένδυση σε ακίνητα, αποθέματα και αναβαλλόμενη φορολογία ) που αποσβένονται ελέγχονται για
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί
να μην είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση.
Για το σκοπό του ελέγχου για απομείωση, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στις μικρότερες
ομάδες στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως
ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές από άλλα στοιχεία ενεργητικού ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να
ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης.
Το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η
υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Για τον
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους
συναφείς κινδύνους με το στοιχείο ενεργητικού ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.
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7.21 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)
Αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα. Οι ζημιές απομείωσης κατανέμονται
μειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών και στη συνέχεια μειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού στη
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών σε αναλογική βάση.
Η ζημιά απομείωσης σε σχέση με την υπεραξία δεν αντιστρέφεται. Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, η
ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού δεν
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το στοιχείο ενεργητικού, καθαρή από αποσβέσεις, αν η ζημιά
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί.
7.22 Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της
επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συγκροτήματος, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα
πώλησης.
7.23 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.
7.24 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.
7.25 Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους.
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8. Λειτουργικοί τομείς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνωρίζουν επί του παρόντος μία επιχειρηματική γραμμή ως το
ενιαίο λειτουργικό τμήμα του Συγκροτήματος.
Οι σημαντικότεροι πελάτες του Συγκροτήματος όσον αφορά τα εισοδήματα που αναγνωρίστηκαν κατά
τη διάρκεια του έτους ήταν η CRDB Bank Plc, η RCB Bank Ltd και η Euro Pacific Intl. Bank Inc.
Γεωγραφικές πληροφορίες

2018

Κύπρος
€

Άλλα
€

Σύνολο
€

Εισοδήματα
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.453.897
8.750.367

2.271.864
452.813

3.725.761
9.203.180

2017

Κύπρος
€

Άλλα
€

Σύνολο
€

Εισοδήματα
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.151.304
8.090.222

2.474.660
500.000

3.625.964
8.590.222

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις) κατανέμονται με βάση τη φυσική τους θέση.
Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος από εξωτερικούς πελάτες έχουν κατανεμηθεί με βάση τη
γεωγραφική θέση του πελάτη.
9. Εισοδήματα
Οι επιπτώσεις που συνεπάγονται ως ακόλουθο της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 στα εισοδήματα
του Συγκροτήματος που προέρχονται από συμβάσεις με τους πελάτες περιγράφονται στη σημείωση 6.1
Λόγω της μεταβατικής μεθόδου που επιλέχθηκε για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15, οι συγκριτικές
πληροφορίες δεν επαναδιατυπώθηκαν ώστε να αντανακλούν τις νέες απαιτήσεις του Προτύπου.
Ροή εισοδημάτων: Το Συγκρότημα παράγει εισοδήματα κυρίως από την ανάπτυξη και την υλοποίηση
προσαρμοσμένου λογισμικού στους πελάτες του. Άλλες πηγές εισοδημάτων περιλαμβάνουν την παροχή
υπηρεσιών όπως συντήρηση, εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών και υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
9. Εισοδήματα (συνέχεια)
2018
€
Ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού
Υπηρεσίες συντήρησης
Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ιστοσελίδων (web)
Πωλήσεις εξαρτημάτων υπολογιστων

2017
€

1.989.789
1.160.454
393.809
174.609
7.100

1.754.260
1.245.668
442.240
171.520
12.276

3.725.761

3.625.964

9.1 Υπόλοιπα συμβάσεων πελατών: Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις,
τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού και τις συμβατικές υποχρεώσεις από τις συμβάσεις πελατών.
2018
€
Απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις 'εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις'
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

506.528
604.482

2017
€
973.959
60.421

Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού σχετίζονται με το δικαίωμα του Συγκροτήματος σε αντάλλαγμα έναντι
των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει μεταβιβάσει σε πελάτη χωρίς να γίνει τιμολόγηση την περίοδο
αναφοράς. Τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού κατά την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2018 επιφέρουν
απομείωση ύψους €31.173. Το Συγκρότημα απεικονίζει τυχών ανεπιφύλακτα δικαιώματα επί του
ανταλλάγματος, χωριστά ως απαίτηση. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο με την έκδοση του τιμολογίου
προς τον πελάτη
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
9. Εισοδήματα (συνέχεια)
9.2 Υποχρεώσεις εκτέλεσης:

Είδος προϊόντος/ Είδος και χρονοδιάγραμμα
υπηρεσίας
εκπλήρωσης υποχρεώσεων
εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένου
σημαντικών όρων πληρωμής
Ανάπτυξη και
Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του
υλοποίηση
προϊόντος μόλις ολοκληρωθεί η
λογισμικού
εφαρμογή. Τα τιμολόγια
δημιουργούνται βάσει
προκαθορισμένων ορόσημων που
ορίζονται στις συμβάσεις. Τα
τιμολόγια συνήθως καταβάλλονται
εντός 30 ημερών. Ο πελάτης
καταναλώνει τα οφέλη της
υπηρεσίας συντήρησης καθώς
παρέχεται η υπηρεσία.

Υπηρεσίες
συντήρησης

Ο πελάτης καταναλώνει τα οφέλη
της υπηρεσίας συντήρησης καθώς
παρέχεται η υπηρεσία. Η
τιμολόγηση συνήθως
πραγματοποιείται μηνιαία και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, ετησίως,
βάσει του προκαθορισμένου
ετήσιου τέλους. Τα τιμολόγια
συνήθως καταβάλλονται εντός 30
ημερών.
Εξωτερική
Ο πελάτης καταναλώνει το όφελος
ανάθεση
από τις υπηρεσίες outsourcing
υπηρεσιών
καθώς παρέχεται η υπηρεσία. Η
(outsourcing)
τιμολόγηση πραγματοποιείται σε
μηνιαία βάση με βάση την
προκαθορισμένη ετήσια αμοιβή.
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες web και σχεδιασμού
σχεδιασμού και αφορούν υπηρεσίες σχεδιασμού που
ιστοσελίδων
προσφέρονται σε πελάτες για τα
(web)
οποία υπάρχουν προκαθορισμένα
ορόσημα και υπηρεσίες συντήρησης
και φιλοξενίας που παρέχονται σε
ετήσια βάση στους πελάτες. Όσον
αφορά τις υπηρεσίες σχεδιασμού, ο
πελάτης αποκτά τον έλεγχο του
προϊόντος μόλις παραδοθεί και
τιμολογηθεί η τιμολόγηση
πραγματοποιείται ετησίως, βάσει
της προκαθορισμένης ετήσιας
αμοιβής, και τα τιμολόγια συνήθως
καταβάλλονται εντός 30 ημερών.

Αναγνώριση εισοδημάτων υπό τις
Αναγνώριση εισοδημάτων υπό τις
αρχές του ΔΠΧΑ 15 (έναρξη ισχύος αρχές του ΔΛΠ 18 (σε ισχύ πριν από
1 Ιανουαρίου 2018)
1 Ιανουαρίου 2018)
Η τιμή συναλλαγής των συμβάσεων
λογισμικού και εκτέλεσης
κατανέμεται στις δραστηριότητες
εξειδίκευσης και συντήρησης
βασισμένες στον τιμοκατάλογο του
Συγκροτήματος. Τα έσοδα που
προκύπτουν από δραστηριότητες
υλοποίησης αναγνωρίζονται σε μια
χρονική στιγμή, μετά την
ολοκλήρωση των προκαθορισμένων
ορόσημων που καθορίζονται στις
συμβάσεις με τους πελάτες. Τα
περιουσιακά στοιχεία της σύμβασης
αναγνωρίζονται για τα μη
τιμολογημένα έσοδα όπου έχουν
ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις
εκτέλεσης. Τα έσοδα που
προκύπτουν από τις υπηρεσίες
συντήρησης αναγνωρίζονται στην
περίοδο κατά την οποία παρέχεται η
υπηρεσία.
Τα έσοδα από υπηρεσίες
συντήρησης αναγνωρίζονται κατά
την περίοδο κατά την οποία
παρέχεται η υπηρεσία.

Τα εισοδήματα που προέκυψαν από
τις δραστηριότητες υλοποίησης
αναγνωρίστηκαν μετά την
ολοκλήρωση καθενός από τα
διαφορετικά ορόσημα που
καθορίστηκαν στις συμβάσεις με
τους πελάτες. Τα περιουσιακά
στοιχεία της σύμβασης
αναγνωρίστηκαν ως μη
πραγματοποιηθέντα έσοδα, με βάση
το στάδιο ολοκλήρωσης κάθε
σύμβασης. Τα έσοδα από υπηρεσίες
συντήρησης αναγνωρίστηκαν κατά
την περίοδο παροχής της υπηρεσίας.

Τα εισοδήματα από υπηρεσίες
εξωτερικής ανάθεσης
αναγνωρίζονται κατά την περίοδο
κατά την οποία παρέχεται η
υπηρεσία.

Τα εισοδήματα από υπηρεσίες
συντήρησης αναγνωρίστηκαν κατά
την περίοδο παροχής της υπηρεσίας.

Τα εισοδήματα που προκύπτουν
από υπηρεσίες σχεδιασμού
αναγνωρίζονται σε μια χρονική
στιγμή, μετά την ολοκλήρωση των
καθορισμένων ορόσημων και την
παράδοση του προϊόντος στον
πελάτη. Τα εισοδήματα που
προκύπτουν από εργασίες
συντήρησης και φιλοξενίας
αναγνωρίζονται κατά την περίοδο
για την οποία παρέχεται η
υπηρεσία.

Τα εισοδήματα από υπηρεσίες
σχεδιασμού αναγνωρίστηκαν κατά
την παράδοση του προϊόντος στον
πελάτη. Τα εισοδήαμτα από
εργασίες συντήρησης και
φιλοξενίας αναγνωρίστηκαν κατά
την περίοδο παροχής της υπηρεσίας.

Τα εισοδήματα από υπηρεσίες
συντήρησης αναγνωρίστηκαν κατά
την περίοδο κατά την οποία
παρέχεται η υπηρεσία.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
10. Κόστος πωλήσεων
2018
€
Παροχές προσωπικού (Σημ. 16)
Εργασίες τρίτων
Λογισμικό και εγγραφή τομέα
Απόσβεση του λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για έρευνα και ανάπτυξη
Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

2017
€

763.425
250
173.183
242.609
13.672

949.094
347.010
212.624
45.400
11.749

1.193.139

1.565.877

11. Αλλά εισοδήματα από εργασίες
2018
€
Αποζημιώσεις
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Κυβερνητικές χορηγίες
Εισπράξεις διαγραφεισών απαιτήσεων
Ενοίκια εισπρακτέα
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

2017
€

19.418
2.000
47.933
74.325
978

137.945
32.074
12.395
2.261

144.654

184.675

12. Έξοδα διανομής και πωλήσεων
2018
€
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Διαφημίσεις
Διακοσμήσεις
Προμήθειες
Έξοδα φιλοξενίας πελατών
Οδοιπορικά εσωτερικού
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν
Άλλα έξοδα πωλήσεων και διανομής

2017
€

37.986
39.319
13.440
55.037
5.982
3.317
3.325
1.076
71.297

74.773
59.447
12.182
19.875
16.781
14
89.015

230.779

272.087
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
13. Έξοδα διοίκησης
2018
€
Παροχές προσωπικού
Ενοίκια
Έξοδα κοινόχρηστων χώρων
Φόροι και άδειες
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
Διάφορα έξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Συνδρομές και εισφορές
Εισφορές σε μη φιλανθρωπικά ιδρύματα
Εκπαίδευση προσωπικού
Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
λογαριασμών
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενων ετών
Λογιστικά δικαιώματα
Δικηγορικά έξοδα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Δικαιώματα θεματοφύλακα
Πρόστιμα
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα διαμονής
Έξοδα φιλοξενίας πελατών
Έξοδα οχημάτων
Αποσβέσεις
Διάφορα έξοδα

2017
€

959.706
33.320
6.699
5.399
30.060
11.609
15.860
16.943
2.596
20.879
9.241
9.047
14.009
26.188
9.130

664.970
36.528
12.544
31.380
15.396
17.392
30.524
4.355
21.107
5.299
2.017
16.660
-

17.000
10.537
42.815
250.635
1.000
142
219.839
996
26.118
36.576
160.769
2.120

14.000
5.000
3.300
9.358
31.941
137.429
3.050
185
279.554
17.300
37.830
154.547
31.008

1.939.233

1.582.674

14. Άλλα έξοδα για εργασίες
2018
€
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών

2017
€

4.316

-

4.316

-
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
15. Κέρδος από εργασίες
Σημ.

2018
€

2017
€

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω
κονδυλίων:
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των
ετήσιων λογαριασμών
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών - προηγούμενων ετών
Εμπορικές απαιτήσεις - ζημιές απομείωσης

21
20

242.609
174.441

212.264
166.296

16

1.723.131

1.614.064

17.000
284.676

14.000
5.000
3.300
46.821

16. Κόστος προσωπικού
Σημ.
Μισθοί (συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών με εκτελεστική
εξουσία)
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής
Συντάξεις
Σύνολο κόστους προσωπικού
Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των
Συμβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα)

15

2018
€

2017
€

1.431.469
206.436
37.625
47.601

1.369.800
174.026
31.941
38.297

1.723.131

1.614.064

68

64

Τα έξοδα προσωπικού ύψους €519.118 κεφαλαιοποιήθηκαν σε λογισμικό υπολογιστών, καθώς μπορούν
να αποδοθούν άμεσα στην ανάπτυξη της κύριας βάσης δεδομένων λογισμικού.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
17. Καθαρά έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
2018
€
Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι από τράπεζες
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος

2017
€

3.516
53
16.118

26
170
-

19.687

196

207.028
5
12.654
187

222.448
-

Άλλα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών

22.595

27.195

Ζημιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά

20.615
10.464

95.072
-

273.548

344.715

Έξοδα χρηματοδότησης
Τόκοι πληρωτέοι
Πάνω σε δάνεια
Πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα
Τόκοι χρεογράφων
Τόκοι φόρων

18. Φορολογία
Σημ.
Εταιρικός φόρος
Φορολογία εξωτερικού
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
Αναβαλλόμενη φορολογία - (πίστωση)
Χρέωση έτους

31

2018
€

2017
€

71.839
1.071
20.124
-

1.132
19.447
759
(2.490)

93.034

18.848

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που εισπράττει
το Συγκρότημα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 3%.
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%.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
19. Κέρδη ανά μετοχή
2018

2017

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά που αναλογεί στους ιδιοκτήτες (€)

(180.100)

(34.614)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του
έτους

12.820.670

11.721.670

(1,40)

(0,30)

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ)

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος για το έτος που αναλογεί στους
μετόχους της μητρικής εταιρείας με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που είναι
εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
20. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Γη και κτίρια Μηχανήματα
και
εξοπλισμός
€
€
Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2017
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2018
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2017
Επιβάρυνση έτους
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2017
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2018
Επιβάρυνση έτους
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2018
Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2018
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2017

Οχήματα
€

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
€

Τηλεφωνικό
κέντρο

Σύνολο

€

€

3.410.000
54.885

502.971
21.469

322.679
14.507

450.807
28.079

49.744
1.935

4.736.201
120.875

3.464.885

524.440

337.186

478.886

51.679

4.857.076

3.464.885
19.600

524.440
14.776

337.186
-

478.886
28.938

51.679
16.953

4.857.076
80.267

3.484.485

539.216

337.186

507.824

68.632

4.937.343

173.334
86.805

470.113
11.851

220.273
37.439

306.536
30.201

32.584
-

1.202.840
166.296

260.139

481.964

257.712

336.737

32.584

1.369.136

260.139
86.805

481.964
15.543

257.712
37.440

336.737
36.973

32.584
18.107

1.369.136
194.868

346.944

497.507

295.152

373.710

50.691

1.564.004

3.137.541

41.709

42.034

134.114

17.941

3.373.339

3.204.746

42.476

79.474

142.149

19.095

3.487.940

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Η εύλογη αξία των ακινήτων προσδιορίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων, οι
οποίοι είχαν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και την πρόσφατη εμπειρία στη
θέση και την κατηγορία του ακινήτου που αποτιμάται. Οι σημαντικές εισροές και παραδοχές
αναπτύσσονται σε στενή συνεννόηση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία αποτίμησης και οι μεταβολές
της εύλογης αξίας επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
Ο υπολογισμός της εύλογη αξίας για όλα τα ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 της εύλογης
αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνικής αξιολόγησης.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
20. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
Τεχνική αξιολόγησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα

Η εύλογη αξία των γηπέδων και κτιρίων προσδιορίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων, με κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη πείρα στον τόπο και
την κατηγορία του ακινήτου που αποτιμάται. Οι σημαντικές εισροές και παραδοχές αναπτύσσονται σε
στενή συνεννόηση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία αποτίμησης και οι μεταβολές της εύλογης αξίας
επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
Οι σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές είναι οι προσαρμογές για παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι
για την εν λόγω ιδιοκτησία. Η έκταση και η κατεύθυνση αυτών των προσαρμογών εξαρτάται από τον
αριθμό και τα χαρακτηριστικά των παρατηρούμενων συναλλαγών της αγοράς σε παρόμοιες ιδιότητες
που χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης για την αποτίμηση. Αν και οι εισροές αυτές περιλαμβάνουν
υποκειμενική κρίση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η συνολική αποτίμηση δεν θα επηρεαστεί
ουσιαστικά από εύλογα πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.
Τα οικόπεδα και τα κτίρια έχουν αναπροσαρμοστεί από τη διοίκηση το 2017 μετά από αποτίμηση από
τον ανεξάρτητο εκτιμητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι υπάρχει σημαντική μεταβολή στην
εύλογη αξία των γηπέδων και κτιρίων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής:
2018
€

2017
€

Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

2.623.750
(346.993)

2.955.003
(268.327)

Καθαρή λογιστική αξία

2.276.757

2.686.676

Η λογιστική αξία των € 3.137.541 (2017: € 3.204.746) είναι δεσμευμένη για την εξασφάλιση τραπεζικών
δανείων του Συγκροτήματος.
Οι αποσβέσεις ύψους € 31.481 κεφαλαιοποιήθηκαν στο εσωτερικό λογισμικό ηλεκτρονικών
υπολογιστών, δεδομένου ότι προσδιορίστηκαν ως άμεσα επιτρεπτά στην ανάπτυξη του άυλου
περιουσιακού στοιχείου. Το υπόλοιπο χρεώθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως (σημειώσεις 10 και 13).
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
21. Αυλα στοιχεία ενεργητικού
Λογισμικά
προγράμματα
€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

4.052.225
900.254
4.952.479

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

4.952.479
556.389
5.508.868

Χρεόλυση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Χρεόλυση για το έτος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

1.785.219
212.624
1.997.843

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Χρεόλυση για το έτος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

1.997.843
242.609
2.240.452

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

3.268.416

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2.954.636

Το λογισμικό υπολογιστή σχετίζεται με μια βιβλιοθήκη ανάπτυξης που αποτελείται από
επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την ανάπτυξη
λογισμικού εφαρμογών για τους πελάτες της.
Οι προσθήκες που έγιναν στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2018 περιλαμβάνουν κυρίως το
κόστος ανάπτυξης λογισμικού που κεφαλαιοποιήθηκε σε σχέση με την κύρια βιβλιοθήκη λογισμικού και
το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί από τη NETinfoPay Limited. Οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες
περιλαμβάνουν το κόστος μισθοδοσίας που αναλαμβάνεται από το προσωπικό που εργάζεται για την
ανάπτυξη λογισμικού, το κόστος των εξωτερικών υπηρεσιών που αναλογεί στην ανάπτυξη του
λογισμικού, το κόστος των άμεσα αναπόσπαστων εξόδων και το κόστος δανεισμού του εκδοθέντος
ομολογιακού δανείου που αποδίδεται στην ανάπτυξη του λογισμικού.
Δεν αναγνωρίστηκε απόσβεση για το αποκτημένο λογισμικό που κατείχε η NETInfo Pay Limited κατά
τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 καθώς η πλατφόρμα δεν είναι έτοιμη για την
προβλεπόμενη χρήση της.
Στο τέλος της περιόδου αναφοράς δεν υπήρξε ένδειξη απομείωσης στο λογισμικό του Συγκροτήματος.
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22. Επενδύσεις σε ακίνητα
2018
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου and 31 Δεκεμβρίου
Πωλήσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2017
€

482.000
(178.000)

482.000
-

304.000

482.000

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτελούνται από δύο διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Τα
ακίνητα βρίσκονται σε κεντρική τοποθεσία στη Λευκωσία. Κατά το 2018 το Συγκρότημα διέθεσε ένα
διαμέρισμα αξίας € 178.000 με κέρδος € 2.000.
Ιεραρχία εύλογης αξίας

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων, με τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και την πρόσφατη εμπειρία στην
τοποθεσία και την κατηγορία του ακινήτου που αποτιμάται. Η διαδικασία αποτίμησης και οι μεταβολές
της εύλογης αξίας επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας για όλα τα επένδυση σε ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3
της εύλογης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνική αξιολόγησης.
Μέθοδος αποτίμησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα

Η εύλογη αξία εκτιμάται χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση της αγοράς που αντικατοπτρίζει τις
παρατηρούμενες τιμές για τις πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά για παρόμοιες ιδιότητες ανά m2 και
ενσωματώνει προσαρμογές για συγκεκριμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του
οικοπέδου και του κτιρίου, της ζώνης σχεδιασμού θέσης και των αδειών, των βαρών και της τρέχουσας
χρήσης και κατάστασης.
Οι σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές είναι οι προσαρμογές για παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι
για την εν λόγω ιδιοκτησία. Η έκταση και η κατεύθυνση αυτών των προσαρμογών εξαρτάται από τον
αριθμό και τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσιμων συναλλαγών της αγοράς σε παρόμοιες ιδιότητες που
χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης για την αποτίμηση. Αν και οι εισροές αυτές περιλαμβάνουν
υποκειμενική κρίση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η συνολική αποτίμηση δεν θα επηρεαστεί
ουσιαστικά από εύλογα πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.
Η αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά από τον ανεξάρτητο
εκτιμητή τον Ιανουάριο του 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι υπήρξε σημαντική
μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Το πάγιο ποσό των € 304.000 (2017: € 482.000) δεσμεύεται για την εξασφάλιση των τραπεζικών
δανείων του Συγκροτήματος.
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23. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως:
Όνομα

Χώρα σύστασης Κύριες
2018
2017
δραστηριότητες Συμμετοχή Συμμετοχή
%
%

NETinfo Services Limited

Κύπρος

NETinfo CIS LLC

Ρωσία

NETteller Solutions S.A.

Κόστα Ρίκα

NETinfo Limited

Ηνωμένο
Βασίλειο
Κύπρος

NETinfoPay Limited

Ανάπτυξη
λογισμικού
Ανάπτυξη
λογισμικού
Ανάπτυξη
λογισμικού
Ανάπτυξη
λογισμικού
Ίδρυμα
ηλεκτρονικού
χρήματος

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Το Συγκρότημα 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 αλλαγές 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.
24. Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με μέθοδο της καθαρής θέσης

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Συναλλαγματικές διαφορές
Μερίδιο ζημιάς από συγγενική εταιρεία
Πώληση PlusPay LLC
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2018
€

2017
€

156.830
(12.891)
(51.477)
-

456.076
11.071
(14.427)
(295.890)

92.462

156.830

Οι δραστηριότητες της συγγενικής εταιρείας θεωρούνται στρατηγικές για τις δραστηριότητες της
Εταιρείας.
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24. Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με μέθοδο της καθαρής θέσης (συνέχεια)
Σημαντικά ολικά ποσά σε σχέση με επενδύσεις σε συγγενικές εταιρείες:
2018
€

2017
€

33,3%
450.733
91.877
(2.125)
(248.451)

33,3%
494.639
34.559
(2.299)
(56.361)

292.034

470.538

Μερίδιο του Συγκροτήματος στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού

92.462

156.830

Λογιστική αξία επένδυσης σε κοινοπραξία

92.462

156.830

Εισοδήματα
Κέρδος και συνολικά έσοδα έτους
Κέρδος και συνολικά έσοδα έτους

30.709
(51.477)
(51.477)

200
(43.717)
(43.717)

Μερίδιο του Συγκροτήματος στα κέρδη και συνολικά έσοδα έτους

(51.477)

(43.717)

Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Καθαρά στοιχεία ενεργητικού

Η μέθοδος υπολογισμού της καθαρής θέσης εφαρμόστηκε στην επένδυση σε συγγενική εταιρεία
χρησιμοποιώντας τις οικονομικές πληροφορίες που έληξαν στο τέλος του έτους.
Από την 1 Ιανουαρίου 2017, το Συγκρότημα διέθεσε ολόκληρο το ενδιαφέρον του για την Plus Pay LLC.
Σε αντάλλαγμα, το λογισμικό που αποκτήθηκε από την NETinfo Plc συνεισέφερε € 500.000.

25. Αποθέματα
2018
€
Έτοιμα προϊόντα
Εξαρτήματα και άλλα αναλώσιμα

2017
€

67.364
12.306

-

79.670

-

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2018 αφορά σε λογισμικά
στοιχεία για την ανάπτυξη της πλατφόρμας NETinfo Pay Ltd.
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26. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η επίδραση της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 στα χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος
εξηγείται στη σημείωση 6.2. Ως αποτέλεσμα της μεθόδου μετάβασης που επιλέχθηκε για την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9, οι συγκριτικές πληροφορίες (για το 2017) δεν έχουν επαναδιατυπωθεί για να
αντικατοπτρίζουν τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.
2018
€
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Πρόνοια για ζημιές απομείωσης
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 35 (ii))
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών ιδιοκτητών (Σημ. 35 (ii))
Προκαταβολές και προπληρωμές
Ποσά οφειλόμενα από την κυβέρνηση της Κύπρου
Λοιπές απαιτήσεις

2017
€

839.788
(333.260)

1.233.430
(259.471)

506.528
33.028
5.721
19.298
67.623
14.040

973.959
7.131
6.635
6.000

646.238

993.725

Χρονολογική ανάλυση εμπορικών απαιτήσεων:
Μικτό ποσό
2018
€
Μη ληξιπρόθεσμα
Ληξιπρόθεσμα 1-30 ημέρες
Ληξιπρόθεσμα 31-120 ημέρες
Πέραν των 120 ημερών

Απομείωση
2018
€

Μικτό ποσό
2017
€

Απομείωση
2017
€

343.783
54.646
124.434
316.925

(410)
(58.907)
(273.943)

506.471
164.683
86.099
476.177

(259.471)

839.788

(333.260)

1.233.430

(259.471)

Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε €253.503 (2017: €46.821) για την απομείωση των
εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η ζημιά
περιλαμβάνεται στην Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων (2017:
στα έξοδα διανομής και πωλήσεων στα αποτέλεσματα). Βλέπε σημείωση 6.2 για επεξήγηση της
επίδρασης της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9
Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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27. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Η επίδραση της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 στα χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος
εξηγείται στη σημείωση 6.2. Ως αποτέλεσμα της μεθόδου μετάβασης που επιλέχθηκε για την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9, οι συγκριτικές πληροφορίες (για το 2017) δεν έχουν επαναδιατυπωθεί για να
αντικατοπτρίζουν τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.

Μετρητά στο ταμείο
Μετρητά στην τράπεζα
Ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης
Συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση μετρητών και αντίστοιχων
μετρητών

2018
€
4.342
810.286
39.296

2017
€
19.598
433.287
1.785

(19.351)
834.573

454.670

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
περιλαμβάνουν:
2018
€
795.277
(875.807)
(80.530)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τραπεζικά παρατραβήγματα

2017
€
452.885
(963.449)
(510.564)

Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο των τραπεζικών υπεραναλήψεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν
4,29% (2017: 4,46%).
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
28. Μετοχικό κεφάλαιο
2018
Αριθμός
μετοχών

2018

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €0,22 η καθεμιά

38.461.538

8.461.538

38.461.538

8.461.538

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ' ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και 31
Δεκεμβρίου
Έκδοση μετοχών

11.721.670
1.099.000

2.578.767
241.780

11.721.670
-

2.578.767
-

12.820.670

2.820.547

11.721.670

2.578.767

€

2017
Αριθμός
μετοχών

2017
€

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η NETinfo Plc προέβη σε έκδοση 1.099.000 μετοχών, ύψους € 0,22 εκάστη,
υπέρ το άρτιο € 0,69 ανά μετοχή.
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29. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά αποτελούνται από το αποθεματικό εύλογης αξίας και το αποθεματικό μετατροπής
συναλλάγματος.
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Το αποθεματικό εύλογης αξίας για γη και κτίρια προκύπτει σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας
των γηπέδων και των κτιρίων. Κατά την πώληση επανεκτιμημένης γης ή κτιρίων, το μέρος του
αποθεματικού επανεκτίμησης ακινήτων που σχετίζεται με αυτό το στοιχείο ενεργητικού μεταφέρεται
απευθείας στα συσσωρευμένα κέρδη.
Αποθεματικό συναλλαγματικής διαφοράς
Οι συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με τη μετατροπή των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στο εξωτερικό από τα λειτουργικά τους νομίσματα στο
νόμισμα παρουσίασης του Συγκροτήματος (δηλ. Ευρώ) αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά
έσοδα και συσσωρεύονται στο αποθεματικό μετατροπής συναλλάγματος. Οι συναλλαγματικές διαφορές
που είχαν προηγουμένως σωρευθεί στο αποθεματικό μετατροπής συναλλάγματος αναταξινομούνται στα
αποτελέσματα κατά τη διάθεση ή τη μερική διάθεση της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.
30. Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Μεταβολές δανείων:
2018
€

2017
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Αποπληρωμές
Τόκοι για το έτος

3.976.724
608.456
(668.808)
163.374

3.744.276
500.000
(447.783)
180.231

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

4.079.746

3.976.724

2018
€
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

2017
€

3.021.904
608.454

3.637.231
-

3.630.358

3.637.231

449.388

339.493

4.079.746

3.976.724
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30. Δάνεια και χρηματοδοτήσεις (συνέχεια)
Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:
2018
€
Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

2017
€

449.388

339.493

2.093.510
1.536.848
3.630.358

1.412.642
2.224.589
3.637.231

4.079.746

3.976.724

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:
• Με προσωπικές εγγυήσεις ύψους € 6.795.000 από τον κ. Βάσω Αριστοδήμου, μέτοχο της
Εταιρείας.
• Με υποθήκη έναντι ακίνητης ιδιοκτησίας και επενδυτικών ακινήτων της NETinfo Plc.
• Με την ασφάλειας ζωής του κ. Βάσω Αριστοδήμου με την Eurolife (αρ. 195716) ύψους € 150.000.
• Με κυμαινόμενη χρέωση στα περιουσιακά στοιχεία της NETInfo Plc για απεριόριστο ποσό.
• Με πάγια χρέωση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Συγκροτήματος ύψους € 200.000.
Το μέσο σταθμισμένο πραγματικό επιτόκιο των τραπεζικών δανείων κατά την ημερομηνία αναφοράς
ήταν 3,92% (2017: 4,46%).

Μετατρέψιμο ομόλογο
Έσοδα από έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων (600.000 ομόλογα με
ονομαστική αξία €1)
Κόστος συναλλαγών
Καθαρά έσοδα
Τόκοι
Αποπληρωμή
Ποσό αναγνωρίσιμο ως ίδια κεφάλαια (καθαρό από έξοδα συναλλαγής)
Λογιστική αξία της υποχρέωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018

2018
2017
€
€
600.000
(6.000)
594.000
33.954
(19.500)
608.454

-

Το επιτόκιο του μετατρέψιμου ομολόγου κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν 6,90%
Στις 1 Φεβρουαρίου 2018 η NETinfo Plc εξέδωσε μετατρέψιμο ομόλογο ονομαστικής αξίας €600.000.
Το ομόλογο φέρει τόκο ύψους 6,50% ετησίως υπολογιζόμενο με βάση το ποσό του αρχικού κεφαλαίου
και καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση την 1 Αυγούστου και την 1 Φεβρουαρίου. Το ομόλογο είναι
μετατρέψιμο σε κοινές μετοχές στο 80% της μέσης αγοραίας τιμής της μετοχής της Εταιρείας τον
Ιανουάριο του 2022.
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31. Αναβαλλόμενη φορολογία
Υποχρεώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας
2018
€
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων
Πίστωση στα αποτέλεσματα

2017
€

77.975
(183)
-

86.480
(6.015)
(2.490)

77.792

77.975

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως:
2018
€
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων

2017
€

77.792

77.975

77.792

77.975

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 18). Στην περίπτωση
φορολογικών ζημιών το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
32. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
2018
€
Εμπορικές υποχρεώσεις
Άλλες υποχρεώσεις
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 35 (iii))
Προκαταβολές πελατών
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Οφειλόμενα έξοδα
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε μερίσματα πληρωτέα

2017
€

202.025
154.812
21.361
172
68.532
20.610
66.870
5.044

291.064
131.957
47.870
172
55.140
41.879
31.888
5.744

539.426

605.714

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
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33. Αναβαλλόμενο εισόδημα
2018
€

2017
€

Κυβερνητικές χορηγίες

75.695

75.695

Αναβαλλόμενο εισόδημα πέραν του ενός έτους
Αναβαλλόμενο εισόδημα εντός ενός έτους

70.964
4.731

70.964
4.731

75.695

75.695

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν κονδύλια που λαμβάνει από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Έρευνας και Ανάπτυξης σε σχέση με καινοτόμες επιχειρήσεις.
34. Οφειλόμενη φορολογία
2018
€
Εταιρικός φόρος
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

2017
€

19.720
849

19.720
570
20.569

35. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διανέμεται ευρέως σε ιδιώτες και εταιρείες με διαφορετικές
συμμετοχές, χωρίς κανένα μέρους να ελέγχει την οικονομική οντότητα.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:
(i) Αμοιβή Συμβούλων
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:
2018
€
Αμοιβές των εκτελεστικών διευθυντών και των συνδεδεμένων μερών
Αμοιβές μη εκτελεστικών συμβούλων
Άλλες αμοιβές μελών διαχείρισης
Ασφαλιστικά έξοδα διευθυντών

2017
€

188.500
56.874
48.945
9.510

178.787
33.376
45.500
9.592

303.829 267.255
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35. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)
(ii) Τρεχούμενοι λογαριασμοί ιδιοκτητών - χρεωστικά υπόλοιπα (Σημ. 26)
2018
€
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελιάνος

2017
€

4.698
1.023

-

5.721

-

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των ιδιοκτητών δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη
ημερομηνία αποπληρωμής.
(iii) Τρεχούμενοι λογαριασμοί συμβούλων - χρεωστικά/(πιστωτικά) υπόλοιπα

Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελιάνος

2018
€

2017
€

(21.361)
9.840
23.187

(47.870)
2.908
4.223

11.666

(40.739)

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη
ημερομηνία αποπληρωμής.
36. Συμμετοχή συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ 190-2007-04)
στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 7 Μαΐου 2019 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από ) ήταν τα ακόλουθα:
31
Δεκεμβρίου
2018
%
Ορλάντο Καστελιάνος
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Βάσσος Αριστοδήμου

2
13
30

7 Μαΐου
2019
%
2
13
30
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37. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου
Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 7
Μαΐου 2019 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
από Διοικητικού Συμβουλίου) ήταν τα ακόλουθα:
31
Δεκεμβρίου
2018
%
Χριστιάνα Στυλιανού
GMM AIFLNP LTD-REAL INVESTMENT FUND
Demetra Investment Public Ltd
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Βάσσος Αριστοδήμου

5
6
6
13
30

7 Μαΐου
2019
%
5
6
6
13
30

38. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων
Η επίδραση της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 στα χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος
εξηγείται στη σημείωση 6.2. Ως αποτέλεσμα της μεθόδου μετάβασης που επιλέχθηκε για την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9, οι συγκριτικές πληροφορίες (για το 2017) δεν έχουν επαναδιατυπωθεί για να
αντικατοπτρίζουν τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που κατέχει:
• Πιστωτικό κίνδυνο
• Κίνδυνο ρευστότητας
• Κίνδυνο αγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος.
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται για να
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να τίθενται κατάλληλα
όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και
τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις
αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
Διαχείρισης του οικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κίνδυνους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα:
− πιστωτικός κίνδυνος (σημείωση i).
− κίνδυνος ρευστότητας (σημείωση ii).
− κίνδυνος αγοράς (σημείωση iii).
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38. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)
(i) 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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα 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.
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ήταν:
2018
€
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά στην τράπεζα
Ταµειακά διαθέσιµα περιορισµένης χρήσης
Τρεχούμενοι λογαριασμοί συμβούλων
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

2017
€

588.191
810.286
39.296
38.740
598.260

979.959
433.287
1.785
7.131
60.421

2.074.773

1.482.583

Ζημία απομείωσης σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
που αναγνωρίσθηκαν στα αποτέλεσματα ήταν ως εξής:
2018
2017
€
€
Χρέωση για απομείωση στην αξία των συμβατικών περιουσιακών
στοιχείων
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Χρέωση για απομείωση στην αξία των εμπορικών εισπρακτέων

(31.173)

-

(4.316)
(253.503)

(46.821)

(288.992)

(46.821)

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για εμπορικούς χρεώστες την 1 Ιανουαρίου and 31 Δεκεμβρίου 2018

Για εμπορικές απαιτήσεις που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό σχετικά μικρών υπόλοιπων, το
Συγκρότημα χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων για τον υπολογισμός των αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των υπολοίπων.
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38. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)
(i)

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί την πείρα του από το ιστορικό πιστωτικών ζημιών για να καθορίσει
σταθερούς συντελεστές ζημιών για εμπορικές απαιτήσεις, προσαρμοσμένες για να αντικατοπτρίζουν τις
προβλέψεις μελλοντικών οικονομικών συνθυκών, ανάλογα με τις ημέρες που είναι σε καθυστέρηση η
εμπορική απαίτηση. Ο συντελεστής ζημιών για κάθε χρονολογική βαθμίδα υπολογίζεται με βάση τoυ
ποσού των εμπορικών απαιτήσεων που δεν έχει εισπρακτεί σε κάθε κατηγορία της χρονικής ανάλυσης.
Οι συντελεστές ζημιών υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε ομάδα εμπορικών απαιτήσεων. Το
Συγκρότημα χρησιμοποιεί κατάλληλες ομαδοποιήσεις εμπορικών απαιτήσεων με βάση συναφή
χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου - γεωγραφική περιοχή, χρονικής διάρκειας πελατειακής σχέσης και
το είδος προϊόντος.
Κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση για εμπορικούς χρεώστες και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού
Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση για εμπορικούς χρεώστες και συμβάσεις στοιχείων ενεργητικού
κατά την διάρκεια του έτοιυς παρουσιάζεται ως ακολούθως. Οι συγκριτικές πληροφορίες για το 2017
υπολογίστηκαν με βάση τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39:
2018
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
Προσαρμογή για πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς απαιτήσεις και συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία
Ποσό που διαγράφηκε ως μη εισπρακτέο
Εισπράξεις διαγραφεισών απαιτήσεων

259.471
74.756
334.227
284.676

2017
Μεμονωμένες
απομειώσεις
€
212.650
212.650
46.821

(180.146)
(74.324)
364.433

259.471

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων του Συγκροτήματος, με βάση την
πιστοληπτική διαβάθμιση των τραπεζικών οργανισμών στους οποίους είναι οι καταθέσεις:
2018
€

Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Οίκου Moody's
B3
Caa2

2017
€

Αρ. τραπεζών
1
5

20.470
814.103

2.833
451.837

6

834.573

454.670

105 - F78

NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
38. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)
(i)

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Η ζημία απομείωσης σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών έχει μετρηθεί με βάση τη 12μηνη
αναμενόμενη ζημία απομείωσης και αντικατοπτρίζει τις σύντομες λήξεις των εκθέσεων. Το Συγκρότημα
θεωρεί ότι τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών έχουν μέτριο έως υψηλό πιστωτικό κίνδυνο με βάση τις
εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις των συμβαλλόμενων μερών.
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί μια παρόμοια προσέγγιση για την αξιολόγηση των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημίων (''expected credit loss'' (ECL)) για μετρητά και αντίστοιχα μετρητών με εκείνη που
χρησιμοποιούνται για τα χρεωστικά χρεόγραφα.
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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
(ii)

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.
31 Δεκεμβρίου 2018
Λογιστική
αξία
€
Τραπεζικά δάνεια
Μετατρέψιμα
ομολογιακά δάνεια
Τραπεζικά
παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Τρεχούμενοι
λογαρισμοί συμβούλων

Συμβατικές
ταμειακές
ροές
€

Εντός
3 μηνών
€

3.471.292

4.905.247

119.557

608.454

736.500

875.807

875.807

271.043

271.043

-

21.361

21.361

21.361

5.247.957

6.809.958

1.016.725

875.807

Μεταξύ
3 και 12
μηνών
€

Between
2-5 years
€

358.671

1.912.913

39.000

697.500

271.043
668.714

Πέραν των
5 ετών
€
2.514.106
-

-

-

-

-

-

-

2.610.413

2.514.106
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38. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)
(ii)

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
31 Δεκεμβρίου 2017

Τραπεζικά δάνεια
Τραπεζικά
παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Τρεχούμενοι
λογαρισμοί συμβούλων

Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

1 year or
less

Between
1-2 years

Between
2-5 years

Πέραν των
5 ετών

€

€

€

€

€

€

3.976.724

5.097.270

511.725

511.724

963.217

963.217

963.217

-

-

-

746.653

746.653

746.653

-

-

-

47.870

47.870

47.870

-

-

-

5.734.464

6.855.010

2.269.465

511.724

1.497.542

1.497.542

2.576.279

2.576.279

(iii) Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες
επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων
που κατέχει το Συγκρότημα.
Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης σε κίνδυνο
της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του
Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε
κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο 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 του
Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Κατά την ημερομηνία παρουσίασης η ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με
τα επιτόκια ήταν:
2018
2017
€
€
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

474.735
(4.955.553)

435.072
(4.939.941)

(4.480.818)

(4.504.869)
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
38. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)
(iii)

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)
Ανάλυση ευαισθησίας
Μια λογικά πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες κατά την ημερομηνία αναφοράς
θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση/(μείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτέλεσματα όπως
παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι
τιμές συναλλάγματος παραμένουν σταθεροί. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 100 βασικές
μονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτέλεσματα.
Αποτελέσματ
α
100 βμ
αύξηση
€
31 Δεκεμβρίου 2018
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

44.808
44.808

31 Δεκεμβρίου 2017
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

45.049
45.049

Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες μέσω
της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος
δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και λαμβάνει εύλογα μέτρα, λαμβάνοντας
υπόψη τις μεταβολές των οικονομικών συνθηκών και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των υποκείμενων
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων. Για να βελτιώσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή του, το
Συγκρότημα μπορεί να εκδίδει νέες μετοχές ή να κατέχει υβριδικά μέσα όπως μετατρέψιμα ομόλογα, να
αναχρηματοδοτεί υπάρχοντα δάνεια και να προσαρμόζει το ποσό οποιασδήποτε διανομής μερισμάτων.
39. Εύλογες αξίες
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος
είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
39. Εύλογες αξίες (συνέχεια)
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που είτε αποτιμώνται στην εύλογη αξία στην ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης είτε η εύλογη αξία τους απεικονίζεται στις σημειώσεις σύμφωνα με την ιεραρχία
εύλογης αξίας. Με βάση τη σημασία των εισροών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης
αξίας, η ιεραρχία αυτή συγκεντρώνει τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε τρία επίπεδα ως
εξής:
•
•
•

Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).
Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.
Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

-

-

3.181.413
304.000

3.181.413
304.000

Σύνολο
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μετατρέψιμο ομόλογο
Δάνεια

-

-

3.485.413

3.485.413

-

-

608.454
3.471.292

608.454
3.471.292

Σύνολο

-

-

4.079.746

4.079.746

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

-

-

3.181.413
482.000

3.181.413
482.000

Σύνολο
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

-

-

3.663.413

3.663.413

-

-

4.145.413

4.145.413

Σύνολο

-

-

4.145.413

4.145.413

31/12/2018
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδυτική ιδιοκτησία

31/12/2017
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδυτική ιδιοκτησία

Επίπεδο 3
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

Σύνολο
€
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
40. Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις
Λειτουργικές μισθώσεις - Το Συγκρότημα ως μισθωτής
Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες
λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:
2018
€
Εντός ενός έτους

2017
€
-

31.592

-

31.592

Στις 8 Μαίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo Plc ενέκρινε και εξουσιοδότησε την έκδοση
αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Ενημερωτικό Δελτίο
18 Μαρτίου 2021

ΣΤ.4.

Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

ΝETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

1

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

2

Έκθεση Διαχείρισης
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

3-6
7 - 11

Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

12

Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

13

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

14 - 15

Ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών

16 - 17

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

18 - 67
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικοί διευθυντές
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελιάνος
Μη εκτελεστικοί διευθυντές
Kevin Ashby (διορίστηκε 25 Μαΐου 2017)
Παύλος Ιωσηφίδης
Ιάκωβος Κουμή

Γραμματέας

Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

KPMG Limited

Τραπεζίτες

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Alpha Bank Cyprus Ltd
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
USB Bank Plc
Eurobank Cyprus Ltd

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23
Netinfo Building
2108, Λευκωσία
Κύπρος

Αριθμός εγγραφής

ΗΕ110368
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (N 190 (Ι)/2007) (ο 'Νόμος'), εμείς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της NETinfo Plc (η 'Εταιρεία') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ'
όσων γνωρίζουμε:
(α) οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος οι οποίες παρουσιάζονται στη
σελίδα 67:
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του
Νόμου, και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής
κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του Συγκροτήματος και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και
(β) η Έκθεση Διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης καθώς και της
θέσης του Συγκροτήματος ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζουν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελιάνος
Kevin Ashby
Παύλος Ιωσηφίδης
Ιάκωβος Κουμή
Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

Ζωή Ζαφειροπούλου
Οικονομικός Διευθυντής
Λευκωσία, 30 Απριλίου 2018
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo Plc (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια 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 2017.
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, η οποία δεν έχει αλλάξει από πέρσι, είναι ο σχεδιασμός
τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού για κινητά τηλέφωνα και ιστοσελίδες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
παρουσιάζονται στη σελίδα 12 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η ζημιά για το έτος που
αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε €34.613 (2016: €579.490 κέρδος).
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό Συμβούλιο
καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών. Παρά την ζημιά του τρέχοντος έτους η εξέλιξη του
Συγκροτήματος μέχρι σήμερα και η οικονομική της θέση, όπως παρουσιάζονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικά.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Συγκροτήματος πριν από τις χρηματοοικονομικές δαπάνες παρουσιάζει
μείωση σε σύγκριση με το 2016 από €995.657 σε €331.474. Αυτό οφείλεται στη μείωση των εσόδων σε
σύγκριση με το 2016, κυρίως λόγω της ακύρωσης 2 συμβάσεων που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους καθώς και λόγω της αύξησης του κόστους των πωλήσεων λόγω των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν για τις δύο συμβάσεις, εκ των οποίων το συμβούλιο εξέλεξε να μην προχωρήσει και
η άλλη αναβλήθηκε. Το κόστος διαχείρισης αυξήθηκε επίσης κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους
προσωπικού και άλλων επαγγελματικών αμοιβών. Η συνολική μείωση μετριάστηκε από το κέρδος από
τη διάθεση της επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε. Το Συγκρότημα παρουσίασε ζημιά
εκμετάλλευσης μετά από χρηματοοικονομικά έξοδα, κυρίως λόγω της αύξησης των ζημιών από
συναλλαγματικές διαφορές και των ζημιών μετά από φόρους λόγω του ποσοστού ζημιών από συγγενικές
εταιρείες και του φόρου, σε σύγκριση με κέρδος το έτος 2016 ύψους €579.940.
Η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί ενεργά τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος και
προσπαθεί να βελτιώσει την κεφαλαιακή του βάση και τη ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό, κατά τη
διάρκεια του 2018 το Συγκρότημα εξέδωσε με επιτυχία μετατρέψιμο ομόλογο ύψους €600.000.
Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα εισάγεται στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και ως εκ τούτου
έχει την επιλογή να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη των εκροών του εκδίδοντας επιπλέον
μετοχές είτε στα υπάρχοντα μέλη του είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και εξετάζει διάφορες επιλογές
για περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής της βάσης.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που
λαμβάνει για διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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NETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ το Συγκρότημα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του
Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε
κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο 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
του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα 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.
Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις: Η διαχείριση αυτού του κινδύνου γίνεται
με βάση τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο που
προκύπτει από τους πελάτες. Προσδιορίζονται πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη με βάση εσωτερική
βαθμολογία. Η πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη αξιολογείται και ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών
παρακολουθούνται συστηματικά. Το Συγκρότημα δεν λαμβάνει εξασφαλίσεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συζητήθηκε σε άλλα σημεία της έκθεσης, το Συγκρότημα με την
απόκτηση του EMI από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναμένοντας δυναμικά στα συστήματα
πληρωμών και στις παγκόσμιες αγορές προσθέτει μια σημαντική νέα δραστηριότητα στις λειτουργίες του
ομίλου.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη
διαχείριση αυτών των κινδύνων περιγράφονται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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NETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής ορθών πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών
εταιρικής διακυβέρνησης.
Η NETinfo Plc εισάγεται στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), η οποία δεν θεωρείται ως
ρυθμιζόμενη αγορά με την έννοια που χρησιμοποιείται στον περί Εταιρειών Νόμο, επομένως δεν
απαιτείται να υιοθετήσει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 151 του περί
Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε
υποκαταστήματα.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ 'όλη τη
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, εκτός από τον κ. Kevin Ashby που διορίστηκε
στις 25 Μαΐου 2017.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
διατηρούν το αξίωμά τους.
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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NETINFO PLC
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Κατά τη διάρκεια του έτους παραιτήθηκαν οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας Grant Thornton
(Cyprus) Ltd και διορίστηκαν στη θέση τους η KPMG Limited.
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί να καθορίσει την αμοιβή τους θα
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Βάσσος Αριστοδήμου
Σύμβουλος
Λευκωσία, 30 Απριλίου 2018
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
NETINFO PLC
Έκθεση επί του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Netinfo Plc (η
'Εταιρεία') και των θυγατρικών της ('το Συγκρότημα'), οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες
12 μέχρι 67 και αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
στις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31
Δεκεμβρίου 2017, και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των
ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ('ΔΠΧΑ-ΕΕ') και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν (ο 'περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113').

Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ('ΔΠΕ'). Οι ευθύνες
μας, με βάση τα πρότυπα αυτά, περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας
'Ευθύνες των ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων'.
Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των
Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας) που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές ('Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ'), και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων 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.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου
2018 και η οποία μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή
οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της
αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Κύρια θέματα ελέγχου
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, και για τη διαμόρφωση της
γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα.

Αναγνώριση Εισοδήματος
Αναφορά στη σημείωση 5 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Κύριο θέμα ελέγχου

Εξέταση του θέματος στα πλαίσια του ελέγχου

Προσδιορίσαμε την αναγνώριση των
εσόδων ως κύριο θέμα ελέγχου, καθώς
ο
καθορισμός
των
διαφόρων
υποχρεώσεων εκτέλεσης, το χρονικό
σημείο αναγνώρισης του εισοδήματος
και
ο
καταμερισμός
της
τιμής
συναλλαγής
στις
υποχρεώσεις
εκτέλεσης
περιλαμβάνει
σημαντική
κρίση.

Στις ελεγκτικές μας διαδικασίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα

Τα
έσοδα
του
Συγκροτήματος
δημιουργούνται μέσω συμβάσεων που
έχουν
υπογραφεί
μεταξύ
του
Συγκροτήματος και διαφόρων τοπικών
και διεθνών πελατών. Οι συμβάσεις
υλοποίησης
λογισμικών
λύσεων
περιλαμβάνουν διακριτές υποχρεώσεις
εκτέλεσης και ως εκ τούτου μπορεί να
καθοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό
σημείο.
Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που τα
περιουσιακά
στοιχεία
συμβάσεων
εμπεριέχουν σημαντικό χρηματοδοτικό
κομμάτι, τότε ο καθορισμός του
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου
για την προεξόφληση του αντιτίμου στη
σημερινή αξία περιλαμβάνει σημαντικό
περιθώριο εκτίμησης.

- Εκτιμήσαμε το εύλογο των υποθέσεων της διοίκησης κατά την
εκτίμηση του σταδίου ολοκλήρωσης αναφέροντας τους
υπογεγραμμένους συμβατικούς όρους (συμπεριλαμβανομένων
των συμφωνηθέντων ορόσημων) και συζητώντας την πρόοδο της
σύμβασης με τον υπεύθυνο του έργου. Έχουμε αξιολογήσει την
αξιοπιστία της εκτίμησης λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική
ακρίβεια των εκτιμήσεων της διοίκησης.
- Έχουμε πραγματοποιήσει ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες
στα έσοδα του τρέχοντος έτους και πραγματοποιήσαμε εκ νέου
υπολογισμό των εσόδων των συμβολαίων για τους νέους πελάτες,
εντοπίζοντας τα έσοδα που αναγνωρίζονται στους όρους της
σύμβασης.
- Επιλέξαμε σημαντικούς πελάτες και συμβάσεις και αξιολογήσαμε
την πρόοδο, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνηθέντων
ορόσημων και της αναγνώρισης των εσόδων, σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης και τον εντοπισμό των τιμολογίων και των
επακόλουθων εισπράξεων από μετρητά.
- Εξετάσαμε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά το
τέλος του έτους, εντοπίζοντας τα έσοδα που αναγνωρίζονται στους
όρους της σύμβασης, προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα των
εσόδων.

Κεφαλαιοποίηση και απομείωση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού
Αναφορά στη σημείωση 17 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Κύριο θέμα ελέγχου

Εξέταση του θέματος στα πλαίσια του ελέγχου

Τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα
περιουσιακά στοιχεία (κόστος ανάπτυξης
λογισμικού) αναγνωρίζονται μόνο όταν
πληρούνται οι όροι του ΔΛΠ 38. Αυτό
συνεπάγεται σημαντική κρίση της
διοίκησης, όπως όσον αφορά την
τεχνική βιωσιμότητα, την πρόθεση και
την
ικανότητα
ολοκλήρωσης
της
παραγωγής
άυλων
περιουσιακών
στοιχείων από μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και την ικανότητα αξιολόγησης
του κόστους με αξιοπιστία.

Στις ελεγκτικές μας διαδικασίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:
- Αξιολογήσαμε τα κριτήρια αναγνώρισης των εσωτερικά
παραγόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων, αμφισβητήσαμε τις
βασικές παραδοχές και εκτιμήσεις που εφάρμοσε η διοίκηση σε
κεφαλαιοποιημένο κόστος ανάπτυξης λογισμικού και αξιολόγησε
το εύλογό τους.
- Έχουμε λάβει ανάλυση των εξελίξεων της βάσης δεδομένων
εργαλείων λογισμικού που έγιναν στη βιβλιοθήκη λογισμικού κατά
το 2017 και αξιολογήσαμε το εύλογο κόστος που
κεφαλαιοποιήθηκε σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2018 και η οποία
μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή
ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Η
κεφαλαιοποίηση
του
κόστους
ανάπτυξης λογισμικού αναγνωρίστηκε
ως κύριο θέμα ελέγχου.

- Εξετάσαμε εάν υπήρχαν δείκτες απομείωσης των άυλων
περιουσιακών στοιχείων αξιολογώντας τα χρηματοοικονομικά
δεδομένα του συγκροτήματος.

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

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

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2018 και η οποία
μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή
ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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•
•
•

•

•

Κατανοούμε τις σχετικές με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δικλίδες εσωτερικού ελέγχου,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.
Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε, ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να επισύρουμε την προσοχή στις
σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή εάν οι σχετικές γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτών. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και κατά πόσο οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα κατά τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες
των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και
την εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτούς όλες τις σχέσεις και
άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα που ήταν
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και,
ως εκ τούτου, αποτελούν τα κύρια θέματα ελέγχου.

Άλλα νομικά θέματα
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του Νόμου Ν.53(I)/2017, και με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου μας, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•
Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης, η ετοιμασία της οποίας είναι ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και οι
πληροφορίες που δίνονται σε αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
•
Σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε
κατά τον έλεγχό, δεν εντοπίσαμε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα σύμφωνα με
το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του Νόμου
Ν.53(Ι)/2017, και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε
ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση
δυνατόν να περιέλθει.

Αυτή η Έκθεση Ελεγκτών είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης Έκθεσης Ελεγκτών που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2018 και η οποία
μεταφράστηκε για σκοπούς της αίτησης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση διαφοράς ή
ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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Συγκριτικοί αριθμοί
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ελέγχθηκαν από
άλλον ελεγκτή, ο οποίος εξέδωσε αμετάβλητη γνώμη στις οικονομικές καταστάσεις της 27 Απριλίου 2017.

H Εταιρεία δεν είχε καθιερώσει επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 79 του Νόμου Ν.53(Ι)/2017.

Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο κ. Παγκράτιος Π. Βανέζης.
Παγκράτιος Π. Βανέζης
Παγκράτιος Π. Βανέζης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία
Κύπρος
30 Απριλίου 2018
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ασυνέπειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας θα υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης από κάθε άποψη.
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NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημ.

2017
€

2016
€

Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

5
6

3.625.964
(1.565.877)
2.060.087

4.057.824
(1.265.564)
2.792.260

Άλλα εισοδήματα
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Κέρδος/(ζημιά) από επενδυτικές δραστηριότητες

7
8
9
10

46.730
(318.908)
(1.582.673)
137.945

77.904
(299.405)
(1.231.145)
(343.957)

Κέρδος από εργασίες

11

343.181

995.657

13

196
(344.715)
(344.519)

1.248
(240.397)
(239.149)

(1.338)

756.508

Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Μερίδιο ζημιάς από συγγενικές εταιρείες

20

(14.427)

(174.792)

(Ζημιά)/κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία

14

(15.765)
(18.848)

581.716
(2.226)

(34.613)

579.490

(Ζημιά)/κέρδος έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες
περιόδους:
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία γης και κτιρίων
Φόρος επί των λοιπών συνολικών εσόδων - μεταβολή των ακινήτων σε
εύλογες αξίες

-

(70.000)

6.016
6.016

2.177
(67.823)

Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε
μεταγενέστερες περιόδους:
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού

11.071

(181.372)

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) έτους

17.087

(249.195)

(17.526)

330.295

(0,30)

4,94

26

Συνολικά (έξοδα)/έσοδα έτους
Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

15

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 67 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
106 – F14

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Σημ.

2017
€

2016
€

Στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

16
17
18
20

3.487.940
2.954.636
482.000
156.830
7.081.406

3.533.361
2.267.006
482.000
456.076
6.738.443

Εργασίες σε εξέλιξη
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

21
22
23

60.421
993.725
454.670
1.508.816

107.201
1.021.022
144.100
1.272.323

8.590.222

8.010.766

24

2.578.767
918.293
(626.685)
2.870.375

2.578.767
901.206
(569.235)
2.910.738

25
26
28

3.637.231
77.975
75.695
3.790.901

3.550.257
86.480
80.426
3.717.163

23
25
27
28
29

963.449
339.493
605.714
20.290
1.928.946

718.157
194.019
397.502
4.731
20.017
48.439
1.382.865

Σύνολο υποχρεώσεων

5.719.847

5.100.028

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8.590.222

8.010.766

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Άλλα αποθεματικά
Αποθεματικό προσόδου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Πληρωτέο μέρισμα
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

Στις 30 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo Plc ενέκρινε και εξουσιοδότησε την
έκδοση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
....................................
Βάσσος Αριστοδήμου

....................................
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 67 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
106 – F15

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημ.

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Αποθεματικό
Αποθεματικό
έκδοσης
Αποθεματικό μετατροπής
μετοχών υπέρ εύλογης αξίας
ξένων
το άρτιο
- γη και κτίρια νομισμάτων
€
€
€

Αποθεματικό
προσόδου
€

Σύνολο
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016
Κέρδος έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2.578.767
2.578.767

524.601
524.601

881.322
(67.823)
(67.823)
813.499

(255.522)
(181.372)
(181.372)
(436.894)

(1.148.725)
579.490
579.490
(569.235)

2.580.443
579.490
(249.195)
330.295
2.910.738

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Ζημιά έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους
Συνολικά έσοδα έτους

2.578.767
-

524.601
-

813.499
6.016
6.016

(436.894)
11.071
11.071

(569.235)
(34.613)
(34.613)

2.910.738
(34.613)
17.087
(17.526)

(25.289)
2.452
(22.837)

(25.289)
2.452
(22.837)

(626.685)

2.870.375

Συναλλαγές με τους μετόχους
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος
Απώλεια ελέγχου θυγατρικής εταιρείας
Συνολικές συναλλαγές με μετόχους
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

19

-

2.578.767

-

524.601

-

819.515

-

(425.823)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 67 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
106 – F16

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (συνέχεια)
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από 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, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως
μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, 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 εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 67 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
106 – F17

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Σημ.
Ροή μετρητών από εργασίες
(Ζημιά)/κέρδος έτους
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή μη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού σε ξένο νόμισμα
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μερίδιο κέρδους από συγγενικές εταιρείες
Κέρδος από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες
εταιρείες
Διαγραφή κρατικών χορηγιών για το έτος
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία

16

17
20

20
13
13

Μείωση στα αποθέματα
Μείωση/(αύξηση) στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση στις εμπρόθεσμες καταθέσεις
Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος που
πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από/(για) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Επίδραση μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών

17
16

2017
€

2016
€

(34.613)

579.490

166.296

174.146

(11.071)
212.624
14.427
66.095

200.273
174.792
(1.300)
-

(196)
222.448
18.848
654.858
46.780
294.494
(19)
159.773
(9.462)
1.146.424
(21.065)
1.125.359

343.957
(4.731)
(1.248)
218.310
2.226
1.685.915
(496.339)
(31.219)
1.158.357
(11.875)
1.146.482

(900.254)
(120.875)
(66.095)
196
(1.087.028)

(416.636)
(96.417)
200.273
10.900
1.248
(300.632)

(266.552)
500.000
(181.231)

(415.330)
(181.436)

(25.289)
26.928

-

(596.766)

3.124

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 67 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
106 – F18

NETINFO PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχεια)
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Σημ.

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

23

2017
€

2016
€

65.259
(575.823)

252.208
(828.031)

(510.564)

(575.823)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 67 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
106 – F19

NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η NETinfo Plc (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου 2000 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building, 2108,
Λευκωσία, Κύπρος.
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, η οποία δεν έχει αλλάξει από πέρσι, είναι ο σχεδιασμός
τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού για κινητά τηλέφωνα και ιστοσελίδες.

2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί
αναφέρονται ως 'το Συγκρότημα').
(α) Δήλωση συμμόρφωσης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν 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.
(β) Βάση επιμέτρησης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από την περίπτωση των ακινήτων και των επενδύσεων που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία τους.

106 – F20

NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(γ) Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά €34.613 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού του κατά €420.130. Η διοίκηση του Συγκροτήματος παρακολουθεί
στενά τις οικονομικές επιδόσεις και τη θέση του Συγκροτήματος με σχετικές προβλέψεις και
προϋπολογισμούς.
Κατά το 2017 το Συγκρότημα έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη λογισμικού, όπως
αποδεικνύεται από την κεφαλαιοποίηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού, κυρίως στην αναβάθμιση
των προσφορών προϊόντων πλατφόρμας λογισμικού συμβατών με το τρέχον και την επόμενη γενιά
συστημάτων και κυρίως στη σημαντική καινοτομία του Συγκροτήματος με την ανάπτυξη της
τεχνολογίας ηλεκτρονικών πληρωμών αιχμής και της τεχνολογίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε
πραγματικό χρόνο και η έγκριση της αίτησης άδειας χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
αναπτυξιακά σχέδια του Συγκροτήματος. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μελλοντικά οικονομικά
οφέλη για το Συγκρότημα μέσω των νέων εργασιών που αναμένεται να δημιουργηθούν καθώς και των
δραστηριοτήτων της NETinfoPay Ltd που έλαβαν άδεια χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος το 2017.
Επιπλέον, το Συγκρότημα έχει εκδώσει επιτυχώς στις αρχές του 2018 μετατρέψιμο ομολογιακό ποσό
ύψους €600.000. Αυτό ενισχύει περαιτέρω τη ρευστότητα του Συγκροτήματος. Η διοίκηση του
Συγκροτήματος προσπαθεί επίσης να βελτιώσει την κεφαλαιακή του βάση και έχει τη δυνατότητα να
αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια για να καλύψει τις εκροές του εκδίδοντας πρόσθετες μετοχές είτε στα
υπάρχοντα μέλη του είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, όπως εισάγεται στην Αναδυόμενη Κεφαλαιαγορά
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Από σήμερα υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον από δυνητικούς
επενδυτές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση και αξιολόγηση των παραπάνω συνθηκών και σχετικών
παραγόντων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή προσφορά προϊόντων και
σημαντική καινοτόμο τεχνολογία που θα έχει ισχυρά αποτελέσματα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και
μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, υπάρχουν σήμερα διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση των επιχειρηματικών
σχεδίων του Συγκροτήματος που επιτυγχάνουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και μεγιστοποίηση των
αποδόσεων των μετόχων. Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος έχουν συνταχθεί με βάση τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.) όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και αφορούν τις
λειτουργίες της. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος.
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε
ισχύ για περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2017. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες του
παρουσιάζονται πιο κάτω. Το Συγκρότημα δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την
ημερομηνία ισχύος τους.

106 – F21

NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (συνέχεια)
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
Τον Ιούλιο του 2014, το ΔΛΠ εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, η οποία αντικαθιστά τις
υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση». Το ΔΠΧΠ 9 περιλαμβάνει αναθεωρημένες οδηγίες για την ταξινόμηση και τη
μέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων, ένα νέο μοντέλο "αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
(Expected Credit Loss (ECL)) για τον υπολογισμό απομείωσης σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και νέες γενικές απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΠ 9 διατηρεί σε μεγάλο
βαθμό τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων. Επίσης, διαβιβάζει τις οδηγίες για την αναγνώριση και την αναγνώριση των
χρηματοοικονομικών μέσων από το ΔΛΠ 39.
Kατάταξη - Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Το ΔΠΧΠ 9 περιλαμβάνει μια νέα προσέγγιση ταξινόμησης και μέτρησης για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, η οποία αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των
περιουσιακών στοιχείων και την ταμειακή τους ροή Χαρακτηριστικά. Το ΔΠΧΠ 9 περιλαμβάνει
τρεις κύριες κατηγορίες ταξινόμησης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: μετρώντας στο
αποσβεσμένο κόστος, FVOCI και FVTPL. Το πρότυπο εξαλείφει τις υπάρχουσες κατηγορίες του
ΔΛΠ 39 που κρατούνται μέχρι τη λήξη, τα δάνεια και τις απαιτήσεις και διατίθενται προς πώληση.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα παράγωγα που ενσωματώνονται σε συμβάσεις όπου ο οικοδεσπότης
είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου δεν είναι
ποτέ διακλαδισμένα. Αντ 'αυτού, το υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσο συνολικά αξιολογείται για
ταξινόμηση.
Απομείωση - Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το μοντέλο «ζημιών» που προκύπτει από το Δ.Λ.Π. 39 με ένα πρότυπο
μοντέλο ECL. Αυτό θα απαιτήσει σημαντική κρίση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές
των οικονομικών παραγόντων επηρεάζουν τα ECL, τα οποία θα προσδιοριστούν βάσει
σταθμισμένης βάσει πιθανότητας βάσης. Το νέο μοντέλο απομείωσης θα εφαρμοστεί στα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στο FVOCI,
εκτός από τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και στα περιουσιακά στοιχεία της σύμβασης.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9, τα απομειωμένα δικαιώματα θα αποτιμώνται σε μία από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
-12 μήνες ECLs: πρόκειται για ECL που προκύπτουν από πιθανά συμβάντα αθέτησης κατά τη
διάρκεια των 12 μηνών μετά την ημερομηνία αναφοράς; και
- καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής ECL: πρόκειται για ECL που προκύπτουν από όλα τα πιθανά συμβάντα
αθέτησης κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου.
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2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (συνέχεια)
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
Η μέτρηση ECL καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής εφαρμόζεται όταν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία αναφοράς έχει αυξηθεί
σημαντικά από τότε που εφαρμόζεται η αρχική αναγνώριση και η μέτρηση ECL 12 μηνών εάν δεν
έχει. Μια οικονομική οντότητα μπορεί να καθορίσει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς. Ωστόσο, η μέτρηση ECL καθ 'όλη τη
διάρκεια ζωής ισχύει πάντα για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των
συμβάσεων χωρίς σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης. η οικονομική οντότητα επέλεξε να
εφαρμόσει αυτήν την πολιτική και για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της
σύμβασης με σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης. Υπάρχει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η προεπιλογή
δεν θα συμβεί αργότερα από ό, τι όταν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι 90
ημέρες καθυστέρηση, εκτός εάν η οικονομική οντότητα έχει εύλογες και υποστηρίξιμες
πληροφορίες για να επιβεβαιώσει ένα πιο καθυστερημένο κριτήριο αθέτησης.
•

ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΠ 15 καθιερώνει ένα περιεκτικό πλαίσιο για
τον προσδιορισμό του κατά πόσον και πότε αναγνωρίζονται τα έσοδα. Αντικαθιστά τις υπάρχουσες
οδηγίες αναγνώρισης εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ΔΛΠ 18 Έσοδα, του ΔΛΠ 11
Κατασκευαστικά Συμβόλαια και των Διερμηνειών Προνοίας Πελατών (IFRIC 13). Παρέχει μια
προσέγγιση βασισμένη στις αρχές για την αναγνώριση εσόδων και εισάγει την έννοια της
αναγνώρισης των εσόδων για τις υποχρεώσεις απόδοσης, όπως αυτές πληρούνται. Η αναγνώριση
αυτών των εσόδων είναι σύμφωνη με πέντε βήματα: 1) προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη,
2) τον προσδιορισμό κάθε μιας από τις υποχρεώσεις εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στη σύμβαση,
3) τον καθορισμό της τιμής συναλλαγής 4) την κατανομή της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις
εκτέλεσης της σύμβασης και 5) την αναγνώριση των εσόδων καθώς ικανοποιείται κάθε υποχρέωση
απόδοσης.

•

ΔΠΧΠ 15 (Διευκρινίσεις) «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
Οι διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 παρέχουν πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή, αλλά
δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του προτύπου. Οι διευκρινίσεις αφορούν κυρίως τον
προσδιορισμό των υποχρεώσεων απόδοσης (στάδιο 2), τη λογιστική των αδειών πνευματικής
ιδιοκτησίας (στάδιο 5) και των παραγόντων έναντι των βασικών εκτιμήσεων. Οι διευκρινίσεις
εισάγουν επίσης πρόσθετες πρακτικές εξελίξεις σχετικά με τη μετάβαση σε σχέση με
τροποποιημένες και ολοκληρωμένες συμβάσεις.
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (συνέχεια)
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2019).
Το ΔΠΧΠ 16 αντικαθιστά τις υπάρχουσες οδηγίες μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΔΛΠ 17
Μισθώσεις, ΕΔΔΠΧΑ 4 Καθορισμός του κατά πόσο μια Διακανονισμός περιέχει Μίσθωση, SIC-15
Λειτουργικές Μισθώσεις-Κίνητρα και SIC-27 Αξιολογώντας την Πραγματικότητα των Συναλλαγών
που Συμπεριλαμβάνουν τη Νομική Μορφή Μισθώσεων. Το πρότυπο εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό
μοντέλο μίσθωσης στο ισολογισμό για τους μισθωτές. Το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόζει ένα μοντέλο
ελέγχου για τον προσδιορισμό των μισθώσεων, διαχωρίζοντας μεταξύ μισθώσεων και συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών ανάλογα με το αν υπάρχει αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο που ελέγχεται
από τον πελάτη. Η προηγούμενη διάκριση μεταξύ λειτουργικών και χρηματοδοτικών μισθώσεων
αφαιρείται για τους μισθωτές. Αντ 'αυτού, ο μισθωτής αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης του
δικαιώματος χρήσης του δικαιώματος χρήσης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και μια
υποχρέωση μίσθωσης που αντιπροσωπεύει την υποχρέωσή του να καταβάλει τις πληρωμές
μισθωμάτων. Υπάρχουν εξαιρέσεις αναγνώρισης για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις
στοιχείων χαμηλής αξίας. Η λογιστική του εκμισθωτή παραμένει παρόμοια με το ισχύον πρότυπο δηλαδή οι εκμισθωτές εξακολουθούν να κατατάσσουν τις μισθώσεις ως χρηματοδοτικές ή
λειτουργικές μισθώσεις.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 (ΔΠΧΠ 1 και ΔΛΠ 28)).
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 1 καταργούν τις παρωχημένες απαλλαγές για τους υιοθετούμενους για
πρώτη φορά ΔΠΧΠ. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 28 διευκρινίζουν ότι η εκλογή για αποτίμηση στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων μιας επένδυσης σε συγγενή εταιρεία ή σε μια
κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα που είναι οργανισμός επιχειρηματικού κεφαλαίου ή άλλη
ειδική οντότητα είναι διαθέσιμη για κάθε επένδυση σε μια συγγενής ή κοινοπραξία με βάση την
επένδυση, κατά την αρχική αναγνώριση. Επιπρόσθετα, ένας επενδυτής μη επενδυτικής οντότητας
μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει στις θυγατρικές του τη λογιστική της εύλογης αξίας που
εφαρμόζει μια κοινή επιχείρηση με συνδεδεμένο επενδυτικό φορέα ή μια κοινοπραξία επενδυτικής
οντότητας (η εκλογή μπορεί να γίνει χωριστά για κάθε συνδεδεμένο επενδυτικό φορέα ή
κοινοπραξία).

•

ΔΠΧΠ 2 (Τροποποιήσεις) "Ταξινόμηση και επιμέτρηση των Συναλλαγών Πληρωμών Μετοχών"
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
Οι τροποποιήσεις καλύπτουν τρεις τομείς λογιστικής: α) τη μέτρηση των πληρωμών με βάση το
μερίδιο που διακανονίζονται σε μετρητά, β) ταξινόμηση των πληρωμών με βάση το μετοχικό
κεφάλαιο που διακανονίζονται μετά την παρακράτηση φόρου και γ) λογιστικοποίηση μιας
τροποποίησης μιας πληρωμής με βάση το μετοχικό κεφάλαιο από διακανονισμό σε μετρητά σε
διακανονισμό μετοχών. Οι νέες απαιτήσεις μπορούν να επηρεάσουν την ταξινόμηση ή / και τις
μετρήσεις αυτών των ρυθμίσεων - και ενδεχομένως το χρονοδιάγραμμα και το ποσό των εξόδων
που αναγνωρίζονται για νέες και εκκρεμείς απονομές.

106 – F24

NETINFO PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (συνέχεια)
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
• ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) "Μεταφορές Επενδυτικής Ιδιοκτησίας" (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με τις μεταβιβάσεις προς ή από επενδύσεις
σε ακίνητα. Η μεταφορά πραγματοποιείται όταν και μόνο όταν υπάρχει πραγματική αλλαγή χρήσης,
δηλαδή ένα περιουσιακό στοιχείο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα
και υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής χρήσης. Η αλλαγή της πρόθεσης διαχείρισης δεν υποστηρίζει μόνη
της τη μεταφορά. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι τα αναθεωρημένα παραδείγματα
αποδεικτικών στοιχείων για αλλαγή χρήσης στο τροποποιημένο κείμενο του ΔΛΠ 40 δεν είναι
εξαντλητικά.
•

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το ΣΔΛΠ εξέδωσε «Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική
Αποζημίωση (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9)». Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα ότι,
σύμφωνα με το προ-τροποποιημένο ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
τέτοια χαρακτηριστικά πιθανόν να μην πληρούν το κριτήριο της SPPI και ως εκ τούτου θα
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το ΣΔΛΠ πιστεύει ότι αυτό δεν θα ήταν
κατάλληλο, διότι η μέτρησή τους στο αποσβεσμένο κόστος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και την αβεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών τους.
Επομένως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με αυτά τα χαρακτηριστικά προπληρωμής
μπορούν να αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών
εσόδων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις άλλες σχετικές απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. Οι τελικές
τροποποιήσεις περιέχουν επίσης διευκρινίσεις για τη λογιστική μετατροπή ή ανταλλαγή
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης η υποχρέωση που αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος και δεν
έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Με βάση τη
διευκρίνιση, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε προσαρμογή στο αποσβεσμένο
κόστος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που προκύπτει από τροποποίηση ή ανταλλαγή στα
αποτελέσματα κατά την ημερομηνία της τροποποίησης ή της ανταλλαγής.

•

IFRIC 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταρκτική εξέταση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον καθορισμό της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης της προπληρωμής ή του
αναβαλλόμενου εισοδήματος που προκύπτει από την προκαταβολή. Για συναλλαγές που
περιλαμβάνουν πολλαπλές πληρωμές ή αποδείξεις, κάθε πληρωμή ή απόδειξη δημιουργεί
ξεχωριστή ημερομηνία συναλλαγής.
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (συνέχεια)
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• IFRIC 23 "Αβεβαιότητα ως προς τις θεραπείες φόρου εισοδήματος" (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019).
IFRIC 23 διευκρινίζει τη λογιστική αντιμετώπιση των φορολογικών ελαφρύνσεων που δεν έχουν
ακόμη γίνει δεκτές από τις φορολογικές αρχές, ενώ παράλληλα έχει ως στόχο τη βελτίωση της
διαφάνειας. Το βασικό κριτήριο είναι αν είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί την
επιλεγείσα φορολογική μεταχείριση, αν υποτεθεί ότι οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλήρη γνώση
όλων των σχετικών πληροφοριών κατά την εκτίμηση της προτεινόμενης φορολογικής μεταχείρισης.
Η αβεβαιότητα αντανακλάται χρησιμοποιώντας το μέτρο που παρέχει την καλύτερη πρόβλεψη ότι η
λύση της αβεβαιότητας είναι είτε το πιο πιθανό ποσό είτε η αναμενόμενη αξία. Η διερμηνεία
απαιτεί επίσης από τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις κρίσεις και τις εκτιμήσεις που εφαρμόζονται
σε περίπτωση αλλαγής γεγονότων και περιστάσεων. IFRIC 23 δεν εισάγει νέες γνωστοποιήσεις
αλλά ενισχύει την ανάγκη συμμόρφωσης με τις υπάρχουσες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε σχέση με
τις εκτιμήσεις που έγιναν, τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τις
δυνητικές επιπτώσεις των αβεβαιοτήτων που δεν αντικατοπτρίζονται.
•

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) "Μακροπρόθεσμοι τόκοι σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες"
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά μέσα», συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεών του για απομείωση, σε
μακροπρόθεσμους συμμετοχικούς τίτλους σε συγγενή ή κοινοπραξία που αποτελούν μέρος της
καθαρής επένδυσης στη συγγενική εταιρεία ή στην κοινοπραξία.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019).
Τον Δεκέμβριο του 2017, το ΣΔΛΠ δημοσίευσε τις ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ 2015-2017
Κύκλος, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ:
- ΔΠΧΑ 3 "Συνενώσεις Επιχειρήσεων" και ΔΠΧΠ 11 "Κοινοί Διακανονισμοί". Οι τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης
που είναι μια κοινή επιχείρηση, τότε η συναλλαγή είναι μια συνένωση επιχειρήσεων που
επιτυγχάνεται σταδιακά και το μέρος που εξαγοράζει αποτιμά το ενδιαφέρον που είχε
προηγουμένως κρατηθεί στην επιχείρηση αυτή στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 11
διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα διατηρεί (ή αποκτά) από κοινού έλεγχο μιας
επιχείρησης που είναι μια κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επαναπροσδιορίζει τα
προηγούμενα μερίδια που κατέχει στην εν λόγω επιχείρηση
- ΔΛΠ 12 "Φόροι εισοδήματος": οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές
συνέπειες των μερισμάτων (δηλ. διανομή κερδών) αναγνωρίζονται με συνέπεια στις συναλλαγές
που δημιουργούν τα διανεμητέα κέρδη - δηλαδή στο κέρδος ή τη ζημία, στο δείκτη OCI ή στην
καθαρή θέση
- ΔΛΠ 23 "Δαπάνες δανεισμού": οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι ο συγκεκριμένος δανεισμός
παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το σχετικό περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για την
προβλεπόμενη χρήση ή πώληση του, ο δανεισμός αυτός γίνεται μέρος των κεφαλαίων τα οποία μια
οικονομική οντότητα δανείζεται γενικά κατά τον υπολογισμό του ποσοστού κεφαλαιοποίησης των
γενικών δανείων.
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (συνέχεια)
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
• ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) "Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος" (εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019).
Τον Φεβρουάριο του 2018, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στις κατευθυντήριες γραμμές του
ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους", σε σχέση με τη λογιστική παρακολούθηση των
προγραμματισμένων τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισμών.
•

"Τροποποιήσεις των Παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Προτύπων ΔΠΧΑ" (εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το αναθεωρημένο "Εννοιολογικό πλαίσιο για τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση" (Conceptual Framework), αντικαθιστώντας την προηγούμενη
έκδοση που εκδόθηκε το 2010. Οι κύριες αλλαγές στις αρχές του πλαισίου έχουν επιπτώσεις για τον
τρόπο και τον χρόνο τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις καταχωρούνται και
αποαναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ ορισμένες από τις έννοιες του
αναθεωρημένου πλαισίου είναι εντελώς νέες (όπως η προσέγγιση "πρακτική ικανότητα" στις
υποχρεώσεις.) Για να βοηθήσει τις εταιρείες με τη μετάβαση, το IASB εξέδωσε ξεχωριστό
συνοδευτικό Έγγραφο "Τροποποιήσεις Παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Προτύπων
ΔΠΧΠ" Το παρόν έγγραφο επικαιροποιεί κάποιες παραπομπές σε προηγούμενες εκδόσεις του
Εννοιολογικού Πλαισίου στα Πρότυπα των ΔΠΧΠ, στα συνοδευτικά τους έγγραφα και στις
Πρακτικές ΔΠΧΠ.

•

ΔΠΧΑ 10 (Τροποποιήσεις) και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) "Πώληση ή εισφορά περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και του συγγενή του ή της κοινοπραξίας" (η ημερομηνία ισχύος
αναβάλλεται επ 'αόριστον).
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 10 και εκείνων του ΔΛΠ 28, όσον αφορά την πώληση ή τη συνεισφορά στοιχείων
ενεργητικού μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των
τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή
περιλαμβάνει μια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία
αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτελούν
επιχειρηματική δραστηριότητα. Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB προέβη στην αναβολή της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος της τροποποίησης μέχρι την ολοκλήρωση του ερευνητικού σχεδίου της
σχετικά με τη λογιστική μέθοδο ισοτιμίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν
θα έχει σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, εκτός από
την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΠΧΑ 15. Η διοίκηση γνωρίζει επί του παρόντος το αντίκτυπο και
δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει μια ποσοτική ποσότητα τώρα. Αυτό θα γίνει στην αμέσως επόμενη
ημερομηνία αναφοράς.
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση
εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών και των υπό αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι
εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους
άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.
Κρίσεις
Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται
στις ακόλουθες σημειώσεις:
• Σημείωση 3 ''Αναγνώριση εισοδημάτων'''' εισόδημα από την πώληση των ανάπτυξης
προγραμμάτων λογισμικού και εφαρμογών.
• Σημείωση 3'' Κεφαλαιοποίηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού '' - προσδιορισμός του κατά
πόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.
Παραδοχές και εκτιμήσεις
Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις οι οποίες έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδες σφάλμα στο επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις:
• Σημείωση 17 - έλεγχος απομείωσης: σημαντικές υποστηρίζουσες παραδοχές αναφορικά με τις
ανακτήσιμες αξίες και τις αξίες χρήσης.
• Σημείωση 3 ''Εργασίες υπό εκτέλεση'' - παραδοχές για καθορισμό του κόστους των εργασιών υπό
εκτέλεση.
• Σημείωση 22 ''Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις'' - το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν
ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές
και άλλες απαιτήσεις.
• Σημείωση 29 ''Φορολογία'' - για τον καθορισμό οποιασδήποτε πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
• Σημειώσεις 19, 20 και 3 ''Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες'' καθορισμός της δυνατότητας ανάκτησης των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες στις
περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης.
Υπολογισμός εύλογης αξίας
Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήματος απαιτούν τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις.
Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο ελέγχου σε σχέση με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας.
Αυτό το πλαίσιο εμπεριέχει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη για την επισκόπηση
όλων των σημαντικών υπολογισμών εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένου εύλογες αξίες επιπέδου 3, και
αναφέρεται απευθείας στον Οικονομικό Διευθυντή.
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων το Συγκρότημα
χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών ανάλογα με
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίμησης, ως ακολούθως:
• Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.
• Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).
• Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.
Εάν οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού
και υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών, τότε η συνολική
εύλογη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών με το χαμηλότερο επίπεδο
των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στο συνολικό υπολογισμό.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων στην ιεραρχίας εύλογης αξίας
στο τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η μεταβολή.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό των εύλογων αξιών
συμπεριλαμβάνονται στις σημειώσεις:
• Σημείωση 18 - Επενδύσεις σε ακίνητα
• Σημείωση 16 - Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
• Σημείωση 34 - Χρηματοοικονομικά μέσα
(στ) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα
λειτουργίας της Εταιρείας.

3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτελέσματα χρήσης. Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνοχή από όλες τις εταιρείες του
Συγκροτήματος
Βάση ενοποίησης
Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από το Συγκρότημα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το
Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της
συμμετοχής του στην εκδότρια και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της
εξουσίας του επί της εκδότριας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Βάση ενοποίησης (συνέχεια)
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων από την ημερομηνία που αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που τερματίζεται.
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών
προκειμένου οι λογιστικές τους αρχές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί το
Συγκρότημα.
Μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συγκροτήματος σε υφιστάμενες θυγατρικές
Μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε θυγατρικές, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια
ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη
ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις σχετικές
τους συμμετοχές στις θυγατρικές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού κατά το οποίο οι μη
ελέγχουσες συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή
εισπράχθηκε αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ως συναλλαγές με τους μετόχους που δρουν
υπό την ιδιότητα τους ως μετόχους. Δεν γίνονται προσαρμογές στην υπεραξία και κανένα κέρδος ή η
ζημία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Όταν το Συγκρότημα απωλέσει τον έλεγχο θυγατρικής, το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει 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
στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής και
τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Το συμφέρον που διατηρείτε σε μια πρώην θυγατρική εταιρεία, επιμετρείται στη εύλογη αξία του κατά
την ημερομηνία που χάνεται ο έλεγχος.
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 στοιχείων
ενεργητικού 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.
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Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)
Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που
μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της 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 στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από
επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα
αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του
ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και
της 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.
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οι
αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, εκτός από:
•

αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή στοιχεία
ενεργητικού σχετικά με παροχές σε εργαζόμενους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα
με το ΔΛΠ 12 'Φόροι Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Εργαζόμενους' 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

•

στοιχεία ενεργητικού (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.

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους
κατόχους τους δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού 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
στοιχείων ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή.
Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία, ή κατά περίπτωση, με
βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)
Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού 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 στοιχείο ενεργητικού 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 στοιχεία ενεργητικού 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.
Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010
λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3.
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Συνδεδεμένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της
συνδεδεμένης εταιρείας που αφορούν οικονομικές και λειτουργικές πολιτικές. Επενδύσεις σε
συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά σε τιμή κτήσης, που περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών
και μετέπειτα λογίζεται με τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)
Τα αποτελέσματα, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ενσωματώνονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη χρήση της μεθόδου της
καθαρής θέσης, εκτός και αν οι επενδύσεις ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς πώληση, περίπτωση κατά
την οποία αυτές λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 'Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες'. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
η επένδυση σε μία συνδεδεμένη επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στην ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης στο κόστος και προσαρμόζεται στη συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο του
Συγκροτήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά έσοδα της συνδεδεμένης επιχείρησης. Όταν
το μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας συνδεδεμένης επιχείρησης υπερβαίνουν τη συμμετοχή
του Συγκροτήματος σε αυτή (η οποία περιλαμβάνει κάθε μακροπρόθεσμη συμμετοχή που, στην ουσία,
αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήματος στη συνδεδεμένη επιχείρηση), το
Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις περαιτέρω ζημιές. Πρόσθετες ζημιές
αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που το Συγκρότημα έχει επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες
δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους της επένδυσης πέραν του μεριδίου του Συγκροτήματος στην
καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της συνδεδεμένης κατά την ημερομηνία απόκτησης, αναγνωρίζεται ως
υπεραξία και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου
του Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων πέραν του κόστους της επένδυσης, αφού
επανεκτιμηθεί, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί αν πρέπει να αναγνωριστεί οποιαδήποτε
ζημιά απομείωσης αναφορικά με την επένδυση του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρεία. Όποτε
απαιτείται, ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης (περιλαμβανομένης της υπεραξίας) ελέγχεται για
απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 'Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων' ως ένα ενιαίο στοιχείο
ενεργητικού, κάνοντας σύγκριση του ανακτήσιμου ποσού της (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας
λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) και της λογιστικής της αξίας.
Οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης που αναγνωρίζεται περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης.
Οποιαδήποτε μετέπειτα αναστροφή στη ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 και η
λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό της.
Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια συνδεδεμένη επιχείρηση, τα κέρδη ή οι
ζημιές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με την συνδεδεμένη αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος μόνον κατά την έκταση της μη σχετιζόμενης συμμετοχής
του Συγκροτήματος σε εκείνη τη συνδεδεμένη επιχείρηση.
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.
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Αναγνώριση εισοδημάτων
Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αναγνωρίζονται ως εξής:
•

Πώληση εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τα εισοδήματα αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα των
αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη, η ανάκτηση του τιμήματος πώλησης είναι πιθανή, τα
σχετικά κόστη και η πιθανή επιστροφή των αγαθών μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα, η
διεύθυνση του Συγκροτήματος δεν εξακολουθεί να αναμιγνύεται με τα πωληθέντα αγαθά, καθώς και
το ποσό του εισοδήματος μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Τα εισοδήματα υπολογίζονται μετά την
αφαίρεση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εμπορικών εκπτώσεων.
Η χρονική στιγμή της μεταφοράς των κινδύνων και των ωφελημάτων εξαρτάται από το πότε τα
αγαθά παραδίδονται στον πελάτη.

•

Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από υπηρεσίες αναγνωρίζονται κατά τη λογιστική περίοδο κατά την οποία παρέχονται οι
υπηρεσίες με βάση την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής που εκτιμάται με βάση την
πραγματική παροχή υπηρεσιών ως ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν.

•

Ανάπτυξη λογισμικού
Τα έσοδα από την ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού αναγνωρίζονται με αναφορά στο στάδιο
ολοκλήρωσης της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που
παρέχονται για υποστήριξη μετά την παράδοση.

•

Εισόδημα από ενοίκια
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων
ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών.

Ωφελήματα υπαλλήλων
Οι εταιρείες του Συγκροτήματος και οι υπάλληλοι τους συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος
αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότημα
δεν έχει καμία νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν
κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που
τους αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά την τρέχουσα περίοδο και προηγούμενες περιόδους.
Επιπρόσθετα το Συγκρότημα λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα στοιχεία
ενεργητικού του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο
χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και από το Συγκρότημα.
Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
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Έξοδα χρηματοδότησης
Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν έξοδα από τόκους δανείων και τραπεζικών υπεραναλήψεων,
καθώς και τραπεζικά έξοδα και συναλλαγματικές ζημίες. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, εξαιρουμένων
των τραπεζικών εξόδων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα τραπεζικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο που προέκυψαν.
Μετατροπή ξένου νομίσματος
(i) Νομίσματα λειτουργίας
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί η κάθε εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας').
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι και το λειτουργικό
νόμισμα της NETinfo Plc. Τα λειτουργικά νομίσματα των θυγατρικών εταιρειών έχουν ως εξής:
- NETinfo Services Limited: Euro (€)
- NETteller Solutions S.A.: Euro (€)
- NETinfo Ltd: UK pound sterling (£)
- NETinfoPay Limited: Euro (€)
- NETinfo CIS LLC: Russian Ruble
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε αντίστοιχα λειτουργικά νομίσματα των εταιρειών
του Ομίλου χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των
συναλλαγών. Τα κέρδη και οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή, κατά την ημερομηνία αναφοράς, των
συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο
νόμισμα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο
λειτουργικό νόμισμα με τη συναλλαγματική ισοτιμία όταν προσδιορίζεται η εύλογη αξία τους.
(iii) Μετάφραση στο νόμισμα παρουσίασης
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των συγκριτικών
στοιχείων) εκφράζονται σε Ευρώ (€) χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των συγκριτικών
στοιχείων) μετατρέπονται με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της περιόδου, εκτός αν οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες κυμάνθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο αυτή, οπότε θα
χρησιμοποιηθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και
μεταφέρονται στο αποθεματικό μετάφρασης
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Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)
Για σκοπούς παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τα περιουσιακά στοιχεία και
οι υποχρεώσεις των ξένων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος (συμπεριλαμβανομένων των
συγκριτικών στοιχείων) εκφράζονται σε Ευρώ (€) χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των
συγκριτικών στοιχείων) μετατρέπονται με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της περιόδου, εκτός αν οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες κυμάνθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο αυτή, οπότε θα χρησιμοποιηθούν
οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια και μεταφέρονται στο αποθεματικό μετάφρασης του
Ομίλου Τέτοιες διαφορές μετατροπής αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο κατά την
οποία διατίθεται η ξένη επιχείρηση.
Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές της εύλογης αξίας που προκύπτουν από την απόκτηση μιας
εκμετάλλευσης στο εξωτερικό αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της
εκμετάλλευσης στο εξωτερικό και μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος.
Φορολογία
Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων ή
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα.
Τρέχουσα φορολογία
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
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. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω
σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό
της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότημα έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση.
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Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της
Εταιρείας.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης να
μη διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα στοιχεία
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν
προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου στοιχείου ενεργητικού χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού.
Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων
με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν
στα αποτελέσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος του στοιχείου ενεργητικού
μεταφέρεται από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό προσόδου.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η
επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική
περίοδο είναι τα ακόλουθα:
Κτίρια
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Οχήματα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
Τηλεφωνικό κέντρο

%
3
20
20
10
10

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά
αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου
ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Στην
περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα
αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες
Οι Κυβερνητικές χορηγίες οι οποίες λαμβάνονται για την απόκτηση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού καταχωρούνται ως έσοδο επόμενων χρήσεων, το οποίο λογίζεται με τρόπο συστηματικό και
ορθολογικό στα έσοδα των χρήσεων της ωφέλιμης χρήσης του στοιχείου ενεργητικού. Οι χορηγίες
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το Συγκρότημα θα συμμορφωθεί με τους όρους που
συνδέονται με αυτές και ότι οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα
αναγνωρίζονται ως εισόδημα.
Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται από το Συγκρότημα για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ή
για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται από τον ίδιο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα
παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενηετησίως
από το Διοικητικού Συμβούλιο βάσει εκτιμήσεων που καταρτίζονται από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές. Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη
χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του
στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται
ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου
ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται.
Όταν επένδυση σε ακίνητα που είχαν ταξινομηθεί προηγούμενος στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός πωληθούν, τότε σχετικά ποσά που συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης
μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
(i) Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού - έρευνα και ανάπτυξη
Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται.
Έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται όταν το κόστος μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, το προϊόν ή
η διαδικασία είναι τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη και είναι πιθανό να αποφέρουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη και το Συγκρότημα σκοπεύει και έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την
ολοκλήρωση και χρήση ή πώληση του στοιχείου ενεργητικού.
Διαφορετικά, τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. Μετά την αρχική
αναγνώριση, εσωτερικά δημιουργημένα άυλα στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε κόστος μείον
συσσωρευμένες χρεολύσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Τα ετήσια ποσοστά χρεόλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη τρέχουσα και συγκριτική περίοδο
είναι
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Άυλα στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)
(ii) Λογισμικά προγράμματα
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο
Συγκρότημα και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις
δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα,
τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον
οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται.
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη
σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά
προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.
Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης που χρησιμοποιείται για τις τρέχουσες και συγκριτικές
περιόδους είναι 5%.
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται κάθε
ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται αν αρμόζει.
Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή
ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων
και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το
στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.
Μισθώσεις
Κατά την αρχική αναγνώριση μιας συμφωνίας, το Συγκρότημα καθορίζει εάν η συμφωνία είναι ή
περιλαμβάνει μίσθωση.
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης
μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας στον μισθωτή. Όλες οι
υπόλοιπες μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Το Συγκρότημα ως εκμισθωτής
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστα που πραγματοποιούνται κατά τη
διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στην λογιστική αξία του
στοιχείου ενεργητικού της μίσθωσης και αναγνωρίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Το Συγκρότημα ως μισθωτής
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση
τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν
ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση επίσης κατανέμονται με τη σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού
μέσου.
(i) Απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία
και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες παρουσιάζονται
μετά την αφαίρεση κατάλληλων προβλέψεων για απομείωση.
(ii) Προκαταβολές πελατών
Προπληρωμές που αφορούν συμβόλαια πώλησης για τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί εισοδήματα,
παρουσιάζονται ως προκαταβολές πελατών κατά την ημερομηνία αναφοράς και περιλαμβάνονται
στις υποχρεώσεις.
(iii) Δάνεια που παραχωρήθηκαν
Τα δάνεια που δημιουργούνται από το Συγκρότημα με την παροχή χρημάτων απευθείας στο
δανειζόμενο ταξινομούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Αυτή η
τιμή είναι η εύλογη αξία των χρημάτων που δόθηκαν για να δημιουργήσουν τα δάνεια όπως
προσδιορίζεται από τις τιμές της αγοράς την ημερομηνία που δημιουργείται το δάνειο. Όλα τα
δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήματα στο δανειζόμενο.
Γίνεται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι το
Συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που του οφείλουν σύμφωνα με τους
αρχικούς συμβατικούς όρους των δανείων. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων
ταμειακών ροών συμπεριλαμβανομένων και των ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και
εξασφαλίσεις προεξοφλημένα με το αρχικό επιτόκιο των δανείων.
(iv) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικά
παρατραβήγματα.
(v) Δάνεια
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
(vi) Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
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.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Διαγραφή 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
• διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών
σε τρίτο μέρος ή
• έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου
ενεργητικού ή έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε τρίτο
μέρος, και: είτε (α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, είτε (β) δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά δεν
έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του.
Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από το Συγκρότημα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο
ενεργητικού ή υποχρέωση.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται
από μια άλλη με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της
αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται
και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν, και μόνο
όταν, το Συγκρότημα έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε
διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη
εξόφληση της υποχρέωσης.
Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο
για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού (εκτός από βιολογικά στοιχεία ενεργητικού,
επένδυση σε ακίνητα, αποθέματα και αναβαλλόμενη φορολογία ) που αποσβένονται ελέγχονται για
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση.
Για το σκοπό του ελέγχου για απομείωση, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στις μικρότερες
ομάδες στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως
ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές από άλλα στοιχεία ενεργητικού ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να
ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)
Το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η
υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Για τον
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους
συναφείς κινδύνους με το στοιχείο ενεργητικού ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.
Αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης κατανέμονται
μειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών και στη συνέχεια μειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού στη
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών σε αναλογική βάση.
Η ζημιά απομείωσης σε σχέση με την υπεραξία δεν αντιστρέφεται. Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, η
ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού δεν
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το στοιχείο ενεργητικού, καθαρή από αποσβέσεις, αν η ζημιά
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί.
Εργασίες υπό εκτέλεση
Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως συν τυχόν αποδιδόμενα κέρδη
μείον τυχόν προβλέψιμες ζημίες και μείον ποσά που εισπράττονται ή εισπράττονται ως προκαταβολές.
Το κόστος των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνει το κόστος εργασίας που δημιουργείται
για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικών τραπεζών.
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. Έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την έκδοση
συνήθεις μετοχών, καθαρά από τυχόν φορολογικές επιπτώσεις, αναγνωρίζονται ως μείωση των ιδίων
κεφαλαίων.
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.
Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνωρίζουν σήμερα μία επιχειρηματική γραμμή ως ενιαίο
λειτουργικό τομέα του Ομίλου.
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές εξαρτήσεις όσον αφορά τα έσοδά του σε κανέναν πελάτη
Ευρεία γεωγραφική αποκαλύψη Ομίλου

2017

Κύπρος
€

Εισοδήματα
Στοιχεία ενεργητικού

1.151.304
8.590.222

2016

Κύπρος
€

Εισοδήματα
Στοιχεία ενεργητικού

1.255.505
6.282.367

Λοιπές χώρες
€
2.474.660
Λοιπές χώρες
€
2.802.319
-

Σύνολο
€
3.625.964
8.590.222
Σύνολο
€
4.057.824
6.282.367

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και τα αναβαλλόμενα φορολογικά
περιουσιακά στοιχεία) κατανέμονται με βάση τη φυσική τους θέση.
Τα έσοδα του Ομίλου από εξωτερικούς πελάτες έχουν κατανεμηθεί με βάση τη γεωγραφική θέση του
πελάτη.
5.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
2017
€
Ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού
Υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων
Πώληση εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

2016
€

3.442.168
171.520
12.276

3.873.990
183.834
-

3.625.964

4.057.824
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2017
€
Παροχές προσωπικού (Σημ. 12)
Λογισμικό και εγγραφή τομέα
Απόσβεση του λογισμικού
Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εργασίες τρίτων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για έρευνα και ανάπτυξη

7.

2016
€

949.094
347.010
212.624
11.749
45.400

776.520
44.940
200.273
17.165
113.666
113.000

1.565.877

1.265.564

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
2017
€
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Κυβερνητικές χορηγίες
Ενοίκια εισπρακτέα
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

2016
€

32.074
12.395
2.261

1.300
5.608
15.300
55.696

46.730

77.904
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8. ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2017
€
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Διαφημίσεις
Διακοσμήσεις
Προμήθειες σε πράκτορες
Οδοιπορικά εσωτερικού
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν
Άλλα έξοδα διανομής και πωλήσεων

9.

2016
€

74.773
59.447
12.182
19.875
16.781
46.821
14
89.015

75.716
30.208
16.460
53.794
786
27.666
34.043
382
60.350

318.908

299.405

2017
€

2016
€

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παροχές προσωπικού (Σημ. 12)
Ενοίκια
Φόροι και άδειες
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
Διάφορα έξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Συνδρομές και εισφορές
Εκπαίδευση προσωπικού
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
λογαριασμών
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενων ετών
Λογιστικά δικαιώματα
Δικηγορικά έξοδα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Δικαιώματα θεματοφύλακα
Πρόστιμα
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού
Έξοδα φιλοξενίας πελατών
Έξοδα οχημάτων
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Άλλα έξοδα διοίκησης

664.969
36.528
12.544
31.380
15.396
17.392
30.524
4.355
21.107
5.299
2.017
16.660

448.143
36.259
2.624
24.275
11.676
17.818
13.225
8.381
22.751
5.553
1.198
20.290

14.000
5.000
3.300
9.358
31.941
137.429
3.050
185
279.554
17.300
37.830
154.547
31.008

20.410
950
750
11.380
28.268
53.100
1.200
5.560
262.987
9.717
27.545
156.981
21.586
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9.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (συνέχεια)
1.582.673

10.

ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2017
€
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες
Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε συγγενείς
επιχειρήσεις

2016
€

137.945
137.945

11.

1.212.627

(343.957)
(343.957)

ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σημ.

2017
€

2016
€

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω
κονδυλίων:
Απομείωση λογισμικού
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των
ετήσιων λογαριασμών
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για υπηρεσίες φορολογικών
συμβουλών
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών - προηγούμενων ετών
Εμπορικές απαιτήσεις - απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις

6
16

212.624
166.296

200.273
174.147

12

1.534.063

1.224.663

9

14.000

20.410

9
9
9
22

5.000
3.300
46.821

950
750
34.043
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12.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σημ.
Μισθοί
Ημερομίσθια
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία
Έκτακτη εισφορά
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής
Εισφορές του Ταμείου Προνοίας
Σύνολο κόστους προσωπικού

6, 9

2017
€

2016
€

1.104.098
185.701
174.026
31.941
38.297

739.716
311.067
129.281
1.701
22.647
20.251

1.534.063

1.224.663

64

54

Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των
Συμβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα)

Το κόστος προσωπικού ύψους € 370.254 έχει κεφαλαιοποιηθεί ως ανάπτυξη της κύριας βάσης
δεδομένων λογισμικού.
13.

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
2017
€
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα χρηματοδότησης

14.

2016
€
196
196

1.248
1.248

Συναλλαγματική ζημιά
Τόκοι πληρωτέοι
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης

(95.072)
(222.448)
(27.195)
(344.715)

(2.072)
(218.310)
(20.015)
(240.397)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

(344.519)

(239.149)

2017
€

2016
€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σημ.
Εταιρικός φόρος
Φορολογία εξωτερικού
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - προηγούμενων ετών
Αναβαλλόμενη φορολογία - πίστωση/χρέωση
Χρέωση έτους

26

1.132
19.447
759
(2.490)

18.871
717
(18.384)
1.022

18.848

2.226
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14.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που εισπράττει
το Συγκρότημα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 3%.
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%.

15.

ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
2017
Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδη που αναλογεί στους
μετόχους (€)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του
έτους
Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

2016

(34.613)

579.490

11.721.670

11.721.670

(0,30)

4,94

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος για το έτος που αναλογεί στους
μετόχους της μητρικής εταιρείας με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που είναι
εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους,
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16.

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γη και κτίρια Ηλεκτρονικόι
Υπολογιστές
€
Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Εκποιήσεις
Αναπροσαρμογή για
επανεκτίμηση
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2016
Επιβάρυνση έτους
Επί εκποιήσεων
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2017
Επιβάρυνση έτους
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2017
Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2017
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2016

3.480.000
(70.000)

€

Οχήματα
€

479.331
23.640
-

303.117
35.562
(16.000)
-

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
€

413.915
36.892
-

Τηλεφωνικό
κέντρο

Σύνολο

€

€

49.421
323
-

4.725.784
96.417
(16.000)
(70.000)

3.410.000

502.971

322.679

450.807

49.744

4.736.201

3.410.000
54.885

502.971
21.469

322.679
14.507

450.807
28.079

49.744
1.935

4.736.201
120.875

3.464.885

524.440

337.186

478.886

51.679

4.857.076

86.667
86.667
-

452.948
17.165
-

192.135
34.538
(6.400)

275.727
30.809
-

27.616
4.968
-

1.035.093
174.147
(6.400)

173.334

470.113

220.273

306.536

32.584

1.202.840

173.334
86.805

470.113
11.851

220.273
37.439

306.536
30.201

32.584
-

1.202.840
166.296

260.139

481.964

257.712

336.737

32.584

1.369.136

3.204.746

42.476

79.474

142.149

19.095

3.487.940

3.236.666

32.858

102.406

144.271

17.160

3.533.361
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16.

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία των ακινήτων προσδιορίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων, οι
οποίοι είχαν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και την πρόσφατη εμπειρία στη
θέση και την κατηγορία του ακινήτου που αποτιμάται. Οι σημαντικές εισροές και παραδοχές
αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους Διευθυντές. Η διαδικασία αποτίμησης και οι μεταβολές της
εύλογης αξίας επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
Ο υπολογισμός της εύλογη αξίας για όλα τα ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 της εύλογης
αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνικής αξιολόγησης.
Τεχνική αξιολόγησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την τεχνική αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό
της εύλογης αξίας των ακινήτων, όπως επίσης και τα σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων, οι οποίοι είχαν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και την πρόσφατη
εμπειρία στην τοποθεσία και την κατηγορία του ακινήτου που αποτιμάται. Οι σημαντικές εισροές και
παραδοχές αναπτύσσονται σε στενή συνεννόηση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία αποτίμησης και οι
μεταβολές της εύλογης αξίας επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς.
Οι σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές είναι οι προσαρμογές για παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι
για την εν λόγω ιδιοκτησία. Η έκταση και η κατεύθυνση αυτών των προσαρμογών εξαρτάται από τον
αριθμό και τα χαρακτηριστικά των παρατηρούμενων συναλλαγών της αγοράς σε παρόμοιες ιδιότητες
που χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης για την αποτίμηση. Αν και οι εισροές αυτές περιλαμβάνουν
υποκειμενική κρίση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η συνολική αποτίμηση δεν θα επηρεαστεί
ουσιαστικά από εύλογα πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.
Η γη και τα κτίρια αναθεωρήθηκαν από τη διαχείριση το 2016 μετά από εκτίμηση από τον ανεξάρτητο
εκτιμητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι υπάρχει σημαντική μεταβολή στην εύλογη αξία των
γηπέδων και κτιρίων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής:
2017
€

2016
€

Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

2.955.003
(268.327)

2.929.944
(199.423)

Καθαρή λογιστική αξία

2.686.676

2.730.521

Η τρέχουσα αξία των € 3.204.746 (2016: € 3.236.666) έχει δεσμευθεί για την εξασφάλιση τραπεζικών
δανείων του Ομίλου.
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17.

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογισμικά
προγράμματα
€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

3.635.589
416.636
4.052.225

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

4.052.225
900.254
4.952.479

Χρεόλυση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις για το έτος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

1.584.946
200.273
1.785.219

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Amortisation for the year
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

1.785.219
212.624
1.997.843

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2.954.636

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2.267.006

Το λογισμικό υπολογιστή σχετίζεται με μια βιβλιοθήκη ανάπτυξης που αποτελείται από
επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την ανάπτυξη
λογισμικού εφαρμογών για τους πελάτες της.
Οι προσθήκες που έγιναν στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2017 περιλαμβάνουν τα εξής:
• το κόστος ανάπτυξης λογισμικού €200.254 κεφαλαιοποιήθηκε από την NETinfo Plc σε σχέση με
την ανάπτυξη που έγινε στην κύρια βιβλιοθήκη λογισμικού
• το κόστος ανάπτυξης λογισμικού € 170.000 κεφαλαιοποιήθηκε από τη NETinfo Plc σε σχέση με την
ανάπτυξη λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί από τη NETinfo Pay Ltd
• δικαιώματα χρήσης λογισμικού που λαμβάνει η NETinfo Plc ως μέρος της συμφωνίας διάθεσης της
επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία PlusPay LLC ύψους €500.000
• λογισμικό που έχει αποκτήσει η NETinfoPay Limited ύψους €30.000
Δεν αναγνωρίστηκε απόσβεση σε λογισμικό που αποκτήθηκε από τη NETinfoPay Limited κατά τη
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και το κόστος λογισμικού που κεφαλαιοποιήθηκε
από τη NETinfo Plc σε σχέση με την ανάπτυξη λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί από τη NETinfoPay
Ltd δεδομένου ότι το λογισμικό δεν είναι έτοιμο για την προβλεπόμενη χρήση του.
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18.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
2017
€
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου

482.000

2016
€
482.000

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτελούνται από τρία διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως χώροι γραφείων.
Τα ακίνητα βρίσκονται σε κεντρική τοποθεσία στη Λευκωσία.
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχει καθοριστεί από εξωτερικού ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων, οι οποίοι κατέχουν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη
εμπειρία ως προς την τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων που αξιολογούνται. Τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν αναπτύσσονται σε στενή συνεννόηση με τους Διευθυντές.
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας για όλα τα επένδυση σε ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3
της εύλογης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνική αξιολόγησης.
Μέθοδος αποτίμησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα
Η εύλογη αξία εκτιμάται χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση της αγοράς που αντικατοπτρίζει τις
παρατηρούμενες τιμές για τις πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά για παρόμοιες ιδιότητες ανά m2 και
ενσωματώνει προσαρμογές για συγκεκριμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του
οικοπέδου και του κτιρίου, της ζώνης σχεδιασμού θέσης και των αδειών, των βαρών και της τρέχουσας
χρήσης και κατάστασης.
Οι σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές είναι οι προσαρμογές για παράγοντες που είναι
συγκεκριμένοιγια την εν λόγω ιδιοκτησία. Η έκταση και η κατεύθυνση αυτών των προσαρμογών
εξαρτάται από τοναριθμό και τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσιμων συναλλαγών της αγοράς σε
παρόμοιες ιδιότητες πουχρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης για την αποτίμηση. Αν και οι εισροές
αυτές περιλαμβάνουνυποκειμενική κρίση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η συνολική αποτίμηση
δεν θα επηρεαστείουσιαστικά από εύλογα πιθανές εναλλακτικές παραδοχές.
Η αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά από τον
ανεξάρτητοεκτιμητή τον Ιανουάριο του 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι υπήρξε
σημαντικήμεταβολή στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Το πάγιο ποσό των € 482.000 (2017: € 482.000) δεσμεύεται για την εξασφάλιση των τραπεζικώνδανείων
του Συγκροτήματος.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

19.

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως:
Όνομα

Χώρα σύστασης

Κύριες δραστηριότητες

NETinfo Services
Limited
The P.R. People Limited
NETteller Solutions S.A.
NETinfo Limited
NETinfoPay Limited

Κύπρος

Ανάπτυξη λογισμικού

100

100

Κύπρος
Κόστα Ρίκα
Ηνωμένο Βασίλειο
Κύπρος

100
100
100

100
100
100
100

NETinfo CIS LLC

Ρωσσία

Αδρανής
Ανάπτυξη λογισμικού
Ανάπτυξη λογισμικού
Ίδρυμα ηλεκτρονικού
χρήματος
Ανάπτυξη λογισμικού

100

100

2017
2016
Συμμετοχή Συμμετοχή
%
%

Κατά τη διάρκεια του έτους η NETinfo Plc πώλησε το 100% των μετοχών της στην The P.R. People
Limited για το ποσό €0. Αυτό έχει υπολογιστεί ώς συναλλαγή με τους μετόχους
20.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου
Προσθήκες
Προσθήκες συνδεδεμένης εταιρείας/μεταφορά από κοινοπραξία
Χρέωση για απομείωση στην αξία
Συναλλαγματικές διαφορές
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες
Πώληση PlusPay LLC

2017
€

2016
€

456.076
11.071
(14.427)
(295.890)

500.062
500.000
40.160
(343.957)
(15.297)
(50.100)
(174.792)
-

156.830

456.076
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια)

20.

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως:
Όνομα

Χώρα σύστασης Κύριες δραστηριότητες

Allpay LLP

Καζακστάν

PlusPay LLC

Ρωσσία

Οικονομικές υπηρεσίες για
κινητά
Οικονομικές υπηρεσίες για
κινητά

2017
2016
Συμμετοχή Συμμετοχή
%
%

33,33

33,33

-

50,1
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20.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια)
Σημαντικά ολικά ποσά σε συνδεδεμένες εταιρείες:
2017

Allpay LLP
€

Ποσοστό συμμετοχής

33,33%

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις

494.639
34.559
(2.299)
(56.361)

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού

470.538

Μερίδιο του Συγκροτήματος στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού

156.830

Λογιστική αξία επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση

156.830

Εισοδήματα
Ζημιά από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

200
(43.717)

Συνολικά έσοδα έτους

(43.717)

2016

Ποσοστό συμμετοχής

Allpay LLP PlusPay LLC
€
€

Σύνολο
€

33,33%

50,1%

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις

56.450
453.151
(28.996)

493.519
174.482
(75.007)
(2.396)

549.969
627.633
(75.007)
(31.392)

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού

480.605

590.598

1.071.203

Μερίδιο του Συγκροτήματος στα καθαρά στοιχεία
ενεργητικού

160.186

295.890

456.076

Λογιστική αξία επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση

160.186

295.890

456.076

Εισοδήματα
Κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

492.244
(429.774)

(69.064)

492.244
(498.838)

Συνολικά έσοδα έτους

(429.774)

(69.064)

(498.838)
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20.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια)
Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως:
Κατά το προηγούμενο έτος, το Συγκρότημα κατείχε 50,1% στην PlusPay LLC και αναγνώριζε την
επένδυση ως συνδεδεμένη εταιρεία λόγω του γεγονότος ότι το Συγκρότημα δεν είχε ουσιαστικό έλεγχο
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις 01 Ιανουρίου 2017, το Συγκρότημα πώλησε ολόκληρο το ποσοστό. Ως
αντάλλαγμα, η NETInfo Plc έλαβε λογισμικό αξίας €500.000. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συναλλαγής
το Συγκρότημα έχει αναγνωρίσει κέρδος, που υπολογίζεται €240.040.
2017

21.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
2017
€
Εργασίες υπό εκτέλεση

60.421

2016
€
107.201

Εργασίες σε εξέλιξη αφορούν εργασίες για ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογή του ηλεκτρονικού
τραπεζικού συστήματος (όπως συμφωνήθηκε με τους πελάτες) στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο από το Συγκρότημα. Μεγάλο μέρος των εργασιών σε εξέλιξη αφορούν
τράπεζες εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρούνται εισπρακτέα.
22.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2017
€
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 31 (iii))
Προκαταβολές και προπληρωμές
Δάνεια εισπρακτέα
Λοιπές απαιτήσεις

2016
€

1.233.430
(259.471)

1.205.334
(212.650)

973.959
7.131
6.635
6.000

992.684
2.198
980
25.160

993.725

1.021.022
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22.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Χρονολογική ανάλυση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων:
Μικτό ποσό
2017
€
Μη ληξιπρόθεσμα
Ληξιπρόθεσμα 1-30 ημέρες
Ληξιπρόθεσμα 31-120 ημέρες
Πέραν των 120 ημερών

Απομείωση
2017
€

Μικτό ποσό
2016
€

Απομείωση
2016
€

506.471
164.683
86.099
476.177

(259.471)

656.674
53.988
12.335
482.337

(212.650)

1.233.430

(259.471)

1.205.334

(212.650)

Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε €46.821 (2016: €34.043) για την απομείωση των
εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η ζημιά
περιλαμβάνεται στα έξοδα διανομής και πωλήσεων στα αποτελέσματα.
Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς απαιτήσεις:
2017
€
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς απαιτήσεις

2016
€

212.650
46.821

178.607
34.043

259.471

212.650

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
23.
2017
€
Μετρητά στο ταμείο
Μετρητά στην τράπεζα
Ταµειακά διαθέσιµα περιορισµένης χρήσης

2016
€

19.598
433.287
1.785

21.660
120.674
1.766

454.670

144.100
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23.

(συνέχεια)
Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
περιλαμβάνουν:
2017
€
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα περιορισµένης χρήσης
Τραπεζικά παρατραβήγματα

2016
€

454.670
(1.785)
452.885
(963.449)

144.100
(1.766)
142.334
(718.157)

(510.564)

(575.823)

Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο των τραπεζικών υπεραναλήψεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν
4,46% (2016: 4,69%).
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
24.

25.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2017
Αριθμός
μετοχών

2017

2016
Αριθμός
μετοχών

2016

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές €0,22 η καθεμιά

38.461.538

8.461.538

38.461.538

8.461.538

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ' ολοκλήρου
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου και 31
Δεκεμβρίου

11.721.670

2.578.767

11.721.670

2.578.767

11.721.670

2.578.767

11.721.670

2.578.767

€

€

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Αλλαγές στα τραπεζικά δάνεια:
2017
€
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου
Προσθήκες
Αποπληρωμές
Τόκοι έτους

2016
€

3.744.276
500.000
(447.783)
180.231

3.978.170
(415.330)
181.436

3.976.724

3.744.276
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25.

2017
€
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

2016
€

3.637.231

3.550.257

339.493

194.019

3.976.724

3.744.276

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:
2017
€
Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

2016
€

339.493

194.019

1.412.642
2.224.589
3.637.231

977.420
2.572.837
3.550.257

3.976.724

3.744.276

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:
• Με προσωπικές εγγυήσεις ύψους € 6.795.000 από τον κ. Βάσω Αριστοδήμου, μέτοχο της Εταιρείας.
•
Με υποθήκη έναντι ακίνητης ιδιοκτησίας και επενδυτικών ακινήτων της NETinfo Plc.
•
Με την ασφάλειας ζωής του κ. Βάσω Αριστοδήμου με την Eurolife (αρ. 195716) ύψους € 150.000.
•
Με κυμαινόμενη χρέωση στα περιουσιακά στοιχεία της NETInfo Plc για απεριόριστο ποσό.
•
Με πάγια χρέωση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Συγκροτήματος ύψους € 200.000.
•
Με ανάθεση του συμβολαίου λογισμικού προγράμματος με την Eurobank Cyprus Ltd.
Το μέσο σταθμισμένο πραγματικό επιτόκιο των τραπεζικών δανείων κατά την ημερομηνία αναφοράς
ήταν 4,46% (2016: 4,65%).
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
26.

AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Υποχρεώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας
2017
€
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου
Πίστωση στα λοιπά συνολικά έσοδα
Πίστωση στα αποτελέσματα
Χρέωση στα αποτελέσματα

2016
€

86.480
(6.015)
(2.490)
-

87.635
(2.177)
1.022

77.975

86.480

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως:
2017
€
Επιταχυνόμενη φορολογική απόσβεση
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων

2016
€

77.975

2.490
83.990

77.975

86.480

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 14). Στην περίπτωση
φορολογικών ζημιών το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
27.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2017
€
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 31 (iii))
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλες υποχρεώσεις
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε μερίσματα πληρωτέα

2016
€

291.064
172
55.140
41.879
47.870
31.882
131.963
5.744

237.663
45.617
60.363
7.225
18.470
22.420
5.744

605.714

397.502

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
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28.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2017
€

2016
€

Κυβερνητικές χορηγίες

75.695

85.157

Αναβαλλόμενο εισόδημα πέραν του ενός έτους
Αναβαλλόμενο εισόδημα εντός ενός έτους

75.695
75.695

80.426
4.731
85.157

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν κονδύλια που λαμβάνει από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Έρευνας και Ανάπτυξης σε σχέση με καινοτόμες επιχειρήσεις.
29.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2017
€
Εταιρικός φόρος
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

19.720
570
20.290

30.

2016
€
19.447
570
20.017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Οι λειτουργίες του Συγκροτήματος είναι κυρίως στην Κυπριακή Δημοκρατία και το 33,3% των
εισοδημάτων του Συγκροτήματος να προέρχεται από την παροχή τραπεζικών προγραμμάτων λογισμικού
για κινητά τηλέφωνα και ιστοσελίδες σε πελάτες στην Κύπρο. Τα υπόλοιπα εισοδήματα προέρχονται
από πελάτες του Συγκροτήματος στο εξωτερικό κυρίως από Λατινική Αμερική και Αφρική. Οι πελάτες
του Συγκροτήματος αποτελούνται κυρίως από τραπεζικά ιδρύματα.
Η κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση. Οι
αρνητικές επιπτώσεις εξαλείφθηκαν σε κάποιο βαθμό μετά τις διαπραγματεύσεις και τις συναφείς
συμφωνίες που υπογράφτηκαν με την Ευρωπαική Επιτροπή, την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για οικονομική βοήθεια, η οποία εξαρτιόταν από τη δημιουργία και
την επιτυχή εφαρμογή ενός Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Αυτές οι συμφωνίες είχαν
επίσης ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση των δύο μεγαύτερων (συστημικών) τραπεζών στην Κύπρο
μέσω "Διάσωσης με Ιδία Μέσα''.
Η Κυπριακή κυβέρνηση εκπλήρωσε επιτυχώς νωρίτερα από ότι αναμενόταν το Οικονομικό Πρόγραμμα
Προσαρμογής και εξήλθε του προγράμματος στις 7 Μαρτίου 2016, αφού ανέκαμψε στις διεθνείς αγορές
και έχοντας χρησιμοποιήσει μόνο τα €7,25 δισεκατομμύρια από το σύνολο των €10 δισεκατομμυρίων,
που προνοούσε η συμφωνία οικονομικής βοήθειας. Με βάση τους νέους ευρωπαικούς κανονισμούς η
Κύπρος θα συνεχίσει να είναι υπό την επίβλεψη των δανειστών της με εξαμηνιαίες μεταπρογραμματικές
επισκέψεις μέχρι την αποπληρωμή του 75% της οικονομικής βοήθειας που έλαβε.
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30.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια)
Παρά τα σημαντικά βήματα προς αποκατάσταση του οικονομικού κλίματος, παραμένει κάποιος βαθμός
αβεβαιότητας, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα θέματα που χρειάζονται επίλυση, όπως ο
ψηλός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ψηλή ανεργία και η υλοποίηση των
ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων της δημόσιας υπηρεσίας.
Η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της
βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν επιχειρηματικό και
οικονομικό περιβάλλον.

31.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διανέμεται ευρέως σε ιδιώτες και εταιρείες με διαφορετικές
συμμετοχές, χωρίς κανένα μέρους να ελέγχει την οικονομική οντότητα.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:
(i) Αμοιβή Συμβούλων
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:
2017
€
Αμοιβές των εκτελεστικών διευθυντών και των συνδεδεμένων μερών
Αμοιβές μη εκτελεστικών συμβούλων
Άλλες αμοιβές μελών διαχείρισης
Ασφαλιστικά έξοδα διευθυντών

2016
€

178.787
33.376
45.500
9.592

126.585
29.185
43.650
7.092

267.255

206.512

(ii) Πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών
2017
€
Pluspay LLC

Είδος συναλλαγών
Εμπορικές

2016
€
-

449.950

-

449.950
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31.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
(iii) Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων
2017
€
Βάσσος Αριστοδήμου
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ορλάντο Καστελιάνος

2016
€

(47.870)
2.908
4.223

(7.225)
-

(40.739)

(7.225)

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη
ημερομηνία αποπληρωμής.
32.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ 190-2007-04)
στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 24 Απριλίου 2018 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από ) ήταν τα ακόλουθα:
31
Δεκεμβρίου 24 Απριλίου
2017
2018
%
%
Ορλάντο Καστελιάνος
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Βάσσος Αριστοδήμου

33.

3
14
37

3
14
37

ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 24
Απριλίου 2018 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας από Διοικητικού Συμβουλίου) ήταν τα ακόλουθα:
31
Δεκεμβρίου 24 Απριλίου
2017
2018
%
%
Χριστιάνα Στυλιανού
Δημήτρης Στυλιανού
Demetra Investment Public Ltd
Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Βάσσος Αριστοδήμου

5
9
6
14
35

5
9
6
14
35
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34.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που κατέχει:
• Πιστωτικό κίνδυνο
• Κίνδυνο ρευστότητας
• Κίνδυνο αγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος.
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται για να
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να τίθενται κατάλληλα
όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και
τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις
μεταβολές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
(i) 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. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα 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.
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία
παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ήταν:
2017
2016
€
€
Δάνεια εισπρακτέα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά στην τράπεζα
Ταµειακά διαθέσιµα περιορισµένης χρήσης
Τρεχούμενοι λογαριασμοί συμβούλων

979.959
433.287
1.785
7.131

980
1.017.844
120.674
1.766
-

1.422.162

1.141.264

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση του Συγκροτήματος στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά
χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης τους παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της πελατειακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένου
του κινδύνου αθέτησης πληρωμών της βιομηχανίας και της χώρας στην οποία λειτουργούν οι
πελάτες.
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34.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(συνέχεια)
(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών έχουν κατατεθεί σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
τα οποία αξιολογούνται με CCC+ μέχρι B-, με βάση την αξιολόγηση από τους οίκους Standard and
Poor's, Fitch and Moody's.
(ii) 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. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με
σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη 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 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.
31 Δεκεμβρίου 2017

Τραπεζικά δάνεια
Τραπεζικά
παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Τρεχούμενοι
λογαριασμοί
συμβούλων

Συμβατικές
Λογιστική ταμειακές
αξία
ροές
€
€

1 year or
less
€

Between
1-2 years
€
511.724

Between
2-5 years
€

3.976.724

5.097.270

511.725

963.217

963.217

963.217

-

-

-

746.653

746.653

746.653

-

-

-

47.870

47.870

47.870

-

-

-

5.734.464

6.855.010

2.269.465

511.724

1.497.542

Πέραν των
5 ετών
€

1.497.542

2.576.279

2.576.279
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34.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(συνέχεια)
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
31 Δεκεμβρίου 2016

Συμβατικές
Λογιστική ταμειακές
αξία
ροές
€

Τραπεζικά δάνεια
Τραπεζικά
παρατραβήγματα
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Τρεχούμενοι
λογαριασμοί
συμβούλων

€

1 year or
less

Between
1-2 years

Between
2-5 years

Πέραν των
5 ετών

€

€

€

€

3.744.276

5.082.901

368.297

393.159

718.157

718.157

718.157

-

-

-

278.553

278.553

278.553

-

-

-

7.225

7.225

7.225

-

-

-

4.748.211

6.086.836

1.372.232

393.159

1.179.477

1.179.477

3.141.968

3.141.968

(iii) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές
αξίες, αξίες επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των
χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει το Συγκρότημα.
Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης σε
κίνδυνο της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της
απόδοσης.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του
Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα
εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο 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 του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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34.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(συνέχεια)
(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)
Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των
τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:
2017
2016
€
€
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

435.072
(4.939.941)

122.440
(4.462.433)

(4.504.869)

(4.339.993)

Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2017 θα είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση/(μείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο
κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές
συναλλάγματος παραμένουν σταθεροί. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 100 βασικές
μονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.
Αποτελέσματα
2017
2016
€
€
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

44.500
44.500

43.400
43.400

Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους μέσω
της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος
δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και λαμβάνει εύλογα μέτρα, λαμβάνοντας
υπόψη τις μεταβολές των οικονομικών συνθηκών και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των υποκείμενων
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων. Για να βελτιώσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή του, το
Συγκρότημα μπορεί να εκδίδει νέες μετοχές ή να κατέχει υβριδικά μέσα όπως μετατρέψιμα ομόλογα, να
αναχρηματοδοτεί υπάρχοντα δάνεια και να προσαρμόζει το ποσό οποιασδήποτε διανομής μερισμάτων.
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ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ

35.

Financial assets
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος
είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής
θέσης.
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που είτε αποτιμώνται στην εύλογη αξία στην ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης είτε η εύλογη αξία τους απεικονίζεται στις σημειώσεις σύμφωνα με την ιεραρχία
εύλογης αξίας. Με βάση τη σημασία των εισροών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης
αξίας, η ιεραρχία αυτή συγκεντρώνει τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε τρία επίπεδα ως
εξής:
•
•
•

Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).
Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.
Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

-

-

3.181.413
482.000

3.181.413
482.000

Σύνολο
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

-

-

3.663.413

3.663.413

Σύνολο

-

-

4.145.413

4.145.413

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδυτική ιδιοκτησία

-

-

3.236.666
482.000

3.236.666
482.000

Σύνολο

-

-

3.718.666

3.718.666

31/12/2017
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδυτική ιδιοκτησία

31/12/2016

Επίπεδο 3
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

Σύνολο
€
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36.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Το Συγκρότημα ως μισθωτής
Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες
λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:
2017
€
Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών

37.

2016
€

31.592
-

22.295
16.038

31.592

38.333

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Στις 13 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo Plc ανακοίνωσε την έκδοση μετατρέψιμού
ομολόγου αξίας €600.000 και την αγορά τού από την GMM AIFLNP Ltd / Real Value Investment's
Fund.

Στις 30 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της NETinfo Plc ενέκρινε και εξουσιοδότησε την
έκδοση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Ζ.

Δηλώσεις ευθύνης και γραπτές συγκαταθέσεις

Ζ.1.

Γραπτή συγκατάθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας

Οι ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited, διενεργήσαντες τον ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων, έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεση τους
για τη συμπερίληψη των εκθέσεων τους με τη μορφή και το πλαίσιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο, και με τις αναφορές στο όνομα τους με τον τρόπο και την έννοια που
παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
_________________________________________________________________________
18 Μαρτίου 2021
Διοικητικό Συμβούλιο
NETinfo Plc
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία, Κύπρος
Αξιότιμοι Κύριοι,
Θέμα: Συγκατάθεση ελεγκτών για το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021
Είμαστε οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της εταιρείας NETinfo Plc (η «Εταιρεία») για τα έτη που έληξαν στις
31 Δεκεμβρίου 2017, 2018 και 2019. Ελέγξαμε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 2018 και 2019, ημερομηνίας 30 Απριλίου
2018, 8 Μαΐου 2019 και 5 Ιουνίου 2020, αντίστοιχα, οι οποίες έχουν συνταχθεί 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.
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και στις εκθέσεις μας
αναφορικά με τις πιο πάνω οικονομικές καταστάσεις εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη εκτός από
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 όπου εκφράσαμε Γνώμη με Επιφύλαξη (Qualified Opinion)
η οποία παρατίθεται πιο κάτω.
«Όπως περιγράφεται στη σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η επένδυση
του Συγκροτήματος στην ALLPAY LLP (“ALLPAY”), μια ξένη συγγενική εταιρεία που επιμετράται με τη
χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, υπολογίζεται με €92.462 στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και το μερίδιο του Συγκροτήματος στην καθαρή
ζημιά της ALLPAY αξίας €51.477 συμπεριλαμβάνεται στην ζημιά του Συγκροτήματος για την χρονιά
που έληξε. Δεν ήμασταν σε θέση να αποκτήσουμε επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη
λογιστική αξία της επένδυσης του Συγκροτήματος στην ALLPAY στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και στο
μερίδιο του Συγκροτήματος στην καθαρή ζημιά της ALLPAY για το έτος, λόγω καθυστέρησης στην
αποστολή των σχετικών μη ελεγμένων πληροφοριών και ανεπαρκής πρόσβαση στα κατάλληλα
δικαιολογητικά των οικονομικών στοιχείων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, δεν ήμασταν
σε θέση να προσδιορίσουμε αν ήταν απαραίτητο να γίνουν αναπροσαρμογές στα αποτελέσματα.»
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Επίσης, με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεση μας για:
(α) τη συμπερίληψη των εκθέσεων μας που αναφέρονται πιο πάνω στο Ενημερωτικό Δελτίο της
Εταιρείας ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021 με τη μορφή και το πλαίσιο στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται, και
(β) τις αναφορές στο όνομα μας με τον τρόπο και την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό
Δελτίο της Εταιρείας ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021 για το περιεχόμενο του οποίου είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι.
Με εκτίμηση,
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
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Ζ.2.

Γραπτή συγκατάθεση του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του παρόν Ενημερωτικού Δελτίου, η εταιρεία Sharelink Securities
and Financial Services Ltd, έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την
έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, με τις αναφορές στο όνομά του με τον τρόπο και την
έννοια που παρουσιάζονται σε αυτό.
____________________________________________________________________________
18 Μαρτίου 2021
Διοικητικό Συμβούλιο
NETinfo Plc
Αγλαντζιάς 23, Netinfo Building,
2108 Λευκωσία, Κύπρος
Αξιότιμοι Κύριοι,
Θέμα: Γραπτή συγκατάθεση του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης για το Ενημερωτικό Δελτίο
ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για τις αναφορές στο
όνομά μας με τον τρόπο και την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας
18 Μαρτίου 2021 της εταιρείας NETinfo Plc.

Με εκτίμηση,
Sharelink Securities and Financial Services Ltd
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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Ζ.3.

Δήλωση ευθύνης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία και όλοι οι Διοικητικοί της Σύμβουλοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για
το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων
γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.
Το Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφουν τα πέντε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

Βάσσος Αριστοδήμου
Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής (CEO)

Ανδρέας Πετρίδης
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής
(Deputy CEO)

Ορλάντος Καστελιάνος
Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας (CINO)

Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Ανώτερος Σύμβουλος Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης (CBDO)

Ζωή Ζαφειροπούλου
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
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Ζ.4.

Δήλωση ευθύνης του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 23 των περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμων, του 2005
(ως τροποποιήθηκε), ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης, η εταιρεία Sharelink Securities and Financial
Services Ltd, υπόγραψε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό
αυτό και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων
γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.
Με εκτίμηση,

_________________________
Sharelink Securities and Financial Services Ltd
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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