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BITHAGIO LTD
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Σύσταση
Η Εταιρεία BITHAGIO LTD συστάθηκε στην Κύπρο στις 09/09/2016 0ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Κύρια δραστηριότητα και φύση εργασιών της Εταιρείας
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η συμμετοχή και επένδυση στο κεφάλαιο άλλων ιδιωτικών εταιρειών.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Η καθαρή ζημιά για το έτος μεταφέρεται
στα αποθεματικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
Στις 21/04/2020 η Εταιρεία αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 40,000 μετοχές @ 1.00 μετοχών έκαστος.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζεται στη σελίδα 1. Ο μοναδικός Σύμβουλος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρεί το αξίωμά
του.
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στην αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Σταυρούλλα Ματέα (από 01/03/2021)
Γραμματέας
Στρόβολος, 16 Μαρτίου 2021
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της BITHAGIO LTD
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της BITHAGIO LTD (η 'Εταιρεία'), όπως παρουσιάζονται
στις σελίδες 6 μέχρι 14 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών
του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των
ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μου έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μου, με βάση αυτά τα
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 'Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων' της έκθεσής μου. Είμαι ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας
Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που
σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχω συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες
δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχω αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μου γνώμη.
Άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.
Η γνώμη μου επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρω οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μου είναι να διαβάσω τις άλλες πληροφορίες, έτσι
ώστε να αξιολογήσω, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που
έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις
διαδικασίες που έχω πραγματοποιήσει, συμπεράνω ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σ' αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω το γεγονός αυτό. Δεν έχω να αναφέρω τίποτα επί αυτού.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της BITHAGIO LTD
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα
θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά της Εταιρείας και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία
ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτές τις
ενέργειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της
Εταιρείας.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μου, είναι να αποκτήσω λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο
τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης
ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μου. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση,
αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκώ επαγγελματική κρίση και διατηρώ επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ'
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

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

Κατανοώ τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να σχεδιάσω
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

Αξιολογώ την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της BITHAGIO LTD
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

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

Αξιολογώ τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν
τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιώ στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντόπισα κατά τη διάρκεια του ελέγχου μου.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρω τα πιο κάτω:

Κατά τη γνώμη μου, η Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις
οικονομικές καταστάσεις.

Κατά τη γνώμη μου, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρείας
που απόκτησα κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν εντόπισα οποιεσδήποτε ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης.
Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη
δεν αποδέχομαι και δεν αναλαμβάνω ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη
γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Ιωάννης Ποταμός
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
Οδός Γεωργίου Γεμιστού 1b
2047 Στρόβολος
Λευκωσία
Στρόβολος, 16 Μαρτίου 2021
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BITHAGIO LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σημ.
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα

5

Έξοδα χρηματοδότησης

7

Ζημιά από εργασίες

Καθαρή ζημιά για το έτος

2020
€

2019
€

(1,754)
(1,360)

(1,555)
-

(3,114)

(1,555)

(1,382)

(850)

(4,496)
-

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

(4,496)

Συνολικά έσοδα για το έτος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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(2,405)
-

(2,405)

BITHAGIO LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σημ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2020
€

2019
€

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

9

184,642

119,064

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

10
11

39,000
8,359

39,000
11,665

232,001

169,729

200,000
48,142
(16,884)

160,000
21,564
(12,388)

743

553

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

184,642

119,064

47,359

50,665

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές

12

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

13

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

231,258
232,001

169,176
169,729

Στις 16 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της BITHAGIO LTD ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για
έκδοση.

....................................
B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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BITHAGIO LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σημ.

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019

160,000

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για το έτος
Συνολικά έσοδα για το έτος

-

Άλλες μεταβολές
Αποθεματικό δίκαιης αξίας -επένδυσης
Σύνολο άλλων μεταβολών

-

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1
Ιανουαρίου 2020

160,000

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για το έτος
Συνολικά έσοδα για το έτος
Συναλλαγές με μετόχους
Έκδοση μετοχών
Συνολικές συναλλαγές με μετόχους

40,000
40,000
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Άλλες μεταβολές
Αποθεματικό δίκαιης αξίας -επένδυσης
Σύνολο άλλων μεταβολών

-

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

200,000

Αποθεματικ
ό καθαρής
θέσης
επένδυσης
συγγενικής Συσσωρευεταιρείας μένες ζημιές
€
€

Σύνολο
€

-

(9,983)

150,017

-

(2,405)
(2,405)

(2,405)
(2,405)

21,564
21,564
21,564
26,578
26,578

48,142

-

21,564
21,564

(12,388)

169,176

(4,496)
(4,496)

(4,496)
(4,496)

-

40,000
40,000

-

26,578
26,578

(16,884)

231,258

Το αποθεματικό εύλογης αξίας επενδύσεων αντιπροσωπεύει συσσωρευμένα κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από
την αναπροσαρμογή της αξίας της επένδυσης.
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 αμυντική
εισφορά 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. Από την 1 Μαρτίου 2019, η
λογιζόμενη διανομή μερίσματος υπόκειται σε συνεισφορά 1,70% στο Γενικό Σύστημα Υγείας, ποσοστό που αυξήθηκε
σε 2,65% από την 1 Μαρτίου 2020, με εξαίρεση την περίοδο από τον Απρίλιο 2020 έως τον Ιούνιο 2020 όταν το
ποσοστό ήταν 1,70%. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό
μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά
καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ζημιά πριν τη φορολογία

Σημ.

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές

Μετρητά για εργασίες

2020
€

2019
€

(4,496)

(2,405)

(4,496)

(2,405)

190

253

(4,306)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

9

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είσπραξη από έκδοση μετοχών
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

(39,000)

-

40,000

-

40,000

-

(39,000)

(2,152)

8,359

11,665

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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-

(3,306)
11,665
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(2,152)

13,817
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα σύστασης
Η Εταιρεία BITHAGIO LTD (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 09/09/2016 0ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της
είναι στην 1B Γεώργιου Γεμιστού, Στρόβολος, 2047, Λευκωσία.
Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η συμμετοχή και επένδυση στο κεφάλαιο άλλων ιδιωτικών εταιρειών.
2. Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών της Εταιρείας. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
3. Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2020. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
της Εταιρείας.
4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σ' αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Η συγγενής επιχείρηση είναι μια οικονομική οντότητα επί της οποίας η Εταιρεία ασκεί σημαντική επιρροή και η οποία
δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή είναι το δικαίωμα συμμετοχής στις
αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος ή από κοινού
έλεγχος πάνω σ' αυτές τις πολιτικές.

10

BITHAGIO LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες (συνέχεια)
Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συγγενών επιχειρήσεων ενσωματώνονται σ' αυτές
τις 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 περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες'. Σύμφωνα με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε μία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στο κόστος και προσαρμόζεται στη συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο της Εταιρείας
στα αποτελέσματα και στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της συγγενούς επιχείρησης. Όταν το μερίδιο της Εταιρείας στις
ζημιές μιας συγγενούς επιχείρησης υπερβαίνουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αυτή (η οποία περιλαμβάνει κάθε
μακροπρόθεσμη συμμετοχή που, στην ουσία, αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στη συγγενή
επιχείρηση), η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό της από τις περαιτέρω ζημιές. Πρόσθετες ζημιές
αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που η Εταιρεία έχει επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ή έχει
προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους της επένδυσης πέραν του μεριδίου της Εταιρείας στην καθαρή εύλογη αξία των
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της συγγενούς κατά
την ημερομηνία απόκτησης, αναγνωρίζεται ως υπεραξία και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου της Εταιρείας στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων πέραν του κόστους της επένδυσης, αφού
επανεκτιμηθεί, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
Ισχύουν οι διατάξεις του ΔΛΠ 36, για να καθορισθεί κατά πόσο είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί ζημιά απομείωσης για
τις επενδύσεις της Εταιρείας σε συγγενείς εταιρίες. Όπου κρίνεται απαραίτητο το συνολικό μεταφερόμενο ποσό της
επένδυσης (συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας) ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 ως ένα
περιουσιακό στοιχείο, συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό (μεγαλύτερη αξία μεταξύ της αξίας χρήσης και της εύλογης
αξίας μείον τα έξοδα διάθεσης) με το μεταφερόμενο ποσό. Η αναγνωρισμένη ζημιά απομείωσης αποτελεί μέρος του
μεταφερόμενου ποσού της επένδυσης. H αντιστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36
εάν το ανακτήσιμο ποσό αυξηθεί μεταγενέστερα.
Όταν μια εταιρεία συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση, τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τις
συναλλαγές με τη συγγενή αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μόνον κατά την έκταση της μη
σχετιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας σε εκείνη τη συγγενή επιχείρηση.
Έξοδα χρηματοδότησης
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
5. Άλλα έξοδα
2020
€
1,360

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου

1,360
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2019
€
-
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6. Έξοδα κατά είδος

Αμοιβή ελεγκτών
Άλλα έξοδα

Σύνολο εξόδων

2020
€
700
2,414

2019
€
400
1,155

2020
€

2019
€

1,382

850

3,114

1,555

7. Έξοδα χρηματοδότησης

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης

Έξοδα χρηματοδότησης

1,382

850

8. Φορολογία
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%. Σε
τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%.
Κέρδη από τη διάθεση αξιογράφων που εμπίπτουν στον ορισμό των τίτλων για φορολογικούς σκοπούς
(περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, δικαιωμάτων επ' αυτών, κλπ.) εξαιρούνται από Κυπριακό
εταιρικό φόρο.
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον έτος.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ζημιές μεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να
συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.
9. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
2020
€
119,064
39,000
26,578

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Επανεκτίμηση της αξίας με βάση την καθαρή θέση
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

184,642

12

2019
€
97,500
21,564

119,064
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9. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (συνέχεια)
Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως:
Όνομα

Χώρα συστάσεως Κύριες
δραστηριότητες

BEANDEF
Κύπρος
LIMITED HE
358110 Κατέχει
136,500
Μετοχές επί
Συνόλου
350,000 (39%)

2020
Συμμετοχή
%

2019
Συμμετοχή
%

2020
€

2019
€

39

39

184,642

119,064

184,642

119,064

2020
€
39,000

2019
€
39,000

Λειτουργία και
διαχείριση
Καταστημάτων
Λιανικής Πώλησης,
ειδών ένδυσης και
αξεσουάρ.

10. Εισπρακτέα ποσά

Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες (Σημ. 14.1)

39,000

39,000

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2018, αποφάσισαν όπως παραχωρήσουν το ποσό των
€39,000 προς την θυγατρική Εταιρεία Beandef Ltd, σαν δάνειο για ανάπτυξη της.
Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα
ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
11. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

Μετρητά στην τράπεζα

2020
€
8,359

2019
€
11,665

2019

8,359

11,665

12. Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Έκδοση μετοχών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2020
Αριθμός
μετοχών

2020
€

2019
Αριθμός
μετοχών

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000
40,000

160,000
40,000

160,000
-

160,000
-

200,000
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€
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12. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)
Στις 24/06/2020, η Εταιρεία εξέδωσε 40.000 μετοχές του €1 η καθεμιά οι οποίες προσφέρθηκαν προς τον μέτοχο.
13. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
2020
€
743

Οφειλόμενα έξοδα

743

2019
€
553
553

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.
14. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:
14.1 Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 10)
Όνομα
Beandef Ltd

Φύση συναλλαγών
Χρηματοδοτικές

2020
€
39,000

39,000

2019
€
39,000
39,000

15. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Με βάση τα τελευταία γεγονότα που επιβαρύνουν την οικονομία λόγο της πανδημίας του ιού Covid -19, η Κυπριακή
Κυβέρνηση έχει πάρει αυστηρά μέτρα από τις 16 Μαρτίου 2020 για 4 εβδομάδες που έχουν επηρεάσει, μεταξύ άλλων
σχολεία, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια κτλ.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 3 μέχρι 5
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BITHAGIO LTD
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

Λεπτομερής κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

2

Έξοδα διανομής και πωλήσεων

3

Έξοδα χρηματοδότησης

4

Προσδιορισμός εταιρικού φόρου

5

Υπολογισμός φορολογικών ζημιών πενταετούς περιόδου

5

1

BITHAGIO LTD
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σελίδα

2020
€

2019
€

(1,754)

(1,555)

Εισοδήματα

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης

3

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου

(1,754)

(1,360)

Ζημιά από εργασίες

Έξοδα χρηματοδότησης

4

Καθαρή ζημιά για το έτος πριν τη φορολογία

2

(1,555)
-

(3,114)

(1,555)

(4,496)

(2,405)

(1,382)

(850)

BITHAGIO LTD
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

Έξοδα διοίκησης
Ετήσιο τέλος
Αμοιβή ελεγκτών
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα

2020
€

2019
€

350
700
704

350
400
805

1,754

3

1,555

BITHAGIO LTD
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

2020
€

2019
€

1,382

850

Έξοδα χρηματοδότησης
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών

1,382

4

850

BITHAGIO LTD
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σελίδα
2

Ζημιά ως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Πλέον:
Ετήσιο τέλος
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου

€

€
(4,496)

350
1,360

Καθαρή φορολογική ζημιά έτους

1,710
(2,786)

Φορολογική ζημιά από μεταφορά

(7,058)

Φορολογική ζημιά προς μεταφορά

(9,844)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Φορολογικό έτος
Φορολογικά κέρδη/ (ζημιές)
έτους
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος
Συμψηφισμός Κερδών (€)
Συμψηφισμός Κερδών- Έτος

2015
€
-

2016
€

2017
€

2018
€

2019
€

2020
€

(2,060)
-

(1,722)
-

(1,221)
-

(2,055)
-

(2,786)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά

(9,844)
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BITHAGIO LTD
1B Γεώργιου Γεμιστού
Στρόβολος
2047
Λευκωσία

Y. Potamos Cert.Public Acc.
FCCA
Οδός Γεωργίου Γεμιστού 1b
2047 Στρόβολος
Λευκωσία
16 Μαρτίου 2021
Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης για τον έλεγχο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αγαπητέ Κύριε
Αυτή η επιστολή διαβεβαιώσεων παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της BITHAGIO
LTD (η 'Εταιρεία') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 για να εκφράσετε γνώμη κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα, έχουμε οδηγίες να σας βεβαιώσουμε τα
ακόλουθα σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020:
Βεβαιώνουμε, από όσο καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε και έχοντας κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στους
άλλους Διοικητικούς Συμβούλους και αξιωματούχους της Εταιρείας και το προσωπικό όπως θεωρήσαμε αναγκαίο για
να ενημερωθούμε κατάλληλα, ότι μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες διαβεβαιώσεις προς εσάς.
Αναγνωρίζουμε τις νομικές μας ευθύνες ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών προς εσάς ως ελεγκτής και
βεβαιώνουμε, στο βαθμό που γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία ελέγχου που απαιτείται από
εσάς σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης του ελέγχου σας, την οποία δεν γνωρίζετε. Ο κάθε Διοικητικός
Σύμβουλος έχει λάβει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει ως Διοικητικός Σύμβουλος για να γνωρίζει την ύπαρξη
σχετικών πληροφοριών ελέγχου και να βεβαιώσει ότι έχετε επίγνωση αυτών των πληροφοριών.
I.

Οικονομικές καταστάσεις

1)

Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας, όπως ορίζονται στους όρους της επιστολής ανάθεσης εργασίας
ημερομηνίας 01/02/2021, για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με αυτά, και για να προβούμε σε κατάλληλες διαβεβαιώσεις προς εσάς.
Έχουμε εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις.

2)

Όλες οι συναλλαγές που έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία αντικατοπτρίζονται κανονικά στα λογιστικά βιβλία
και στις οικονομικές καταστάσεις.

3)

Βεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιολογήσει τις λογιστικές πολιτικές και τις τεχνικές υπολογισμού της Εταιρείας και,
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εναλλακτικές πολιτικές και τεχνικές, οι λογιστικές πολιτικές και οι τεχνικές
υπολογισμού που επιλέγηκαν προς χρήση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι πλέον
κατάλληλες για να δώσουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των ιδιαιτέρων συνθηκών της Εταιρείας, όπως απαιτείται
από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων.

4)

Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς στη διαμόρφωση λογιστικών εκτιμήσεων,
περιλαμβανομένων εκείνων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία, είναι λογικές.

5)

Οι σχέσεις και οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών έχουν δεόντως εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.

1

6)

Δικαστικές διεκδικήσεις και αγωγές

i)

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι γνωστές, πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις, των οποίων οι
επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έχουν γνωστοποιηθεί
σε εσάς και έχουν εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.

ii)

Δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές διεκδικήσεις, αγωγές, ακροάσεις ή
διαπραγματεύσεις για απαιτήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε σημαντική ζημιά για την Εταιρεία.

7)

Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς
Όλα τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία τα ΔΠΧΑ
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ απαιτούν τροποποίηση ή γνωστοποίηση, έχουν τροποποιηθεί ή
γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Εκτός όπως περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν
υπήρξαν περιπτώσεις ή γεγονότα μεταγενέστερα του τέλους της περιόδου που να απαιτούν τροποποίηση ή
γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις ή στις σημειώσεις επί αυτών.

8)

Μη διορθωμένα σφάλματα
Βεβαιώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, περιλαμβανομένων
παραλείψεων. Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τον
έλεγχο είναι επουσιώδεις, τόσο μεμονωμένα όσο και αθροιστικά, στις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο.

9)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Βεβαιώνουμε ότι, έχοντας λάβει υπόψη τις μελλοντικές προβλέψεις και προθέσεις μας για τους επόμενους
δώδεκα μήνες, και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης, η Εταιρεία είναι δρώσα οικονομική μονάδα.
Επιπρόσθετα βεβαιώνουμε επίσης ότι οι γνωστοποιήσεις στις λογιστικές πολιτικές είναι ακριβής εικόνα του
ισχυρισμού της μελέτης μας ότι οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν στη βάση της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

II.

Πληροφορίες που παρασχέθηκαν

10) Λογιστικά βιβλία
i)

Έχουν τεθεί στη διάθεσή σας όλα τα λογιστικά βιβλία για τους σκοπούς του ελέγχου σας, και όλες οι
συναλλαγές που αναλήφθηκαν έχουν αντικατοπτριστεί και καταχωρηθεί κατάλληλα στα λογιστικά βιβλία. Όλα
τα άλλα αρχεία και σχετικές πληροφορίες που ζητήθηκαν από εσάς για σκοπούς του ελέγχου περιλαμβανομένων
και πρακτικών συνεδριάσεων των Συμβούλων, μετόχων και διεύθυνσης της Εταιρείας έχουν τεθεί στη διάθεσή
σας και καμιά τέτοια πληροφορία δεν σας έχει γνωστοποιηθεί. Επιπλέον, έχουμε παραχωρήσει απεριόριστη
πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της Εταιρείας από τα οποία θεωρήσατε αναγκαίο να αποκτήσετε ελεγκτικά
τεκμήρια.

11) Συγγενικά μέρη
Βεβαιώνουμε ότι το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία είναι B&F A.B.E.E, ότι έχουμε γνωστοποιήσει σε
σας την ταυτότητα των συνδεδεμένων μερών της Εταιρείας και όλες τις συνδεδεμένες σχέσεις και συναλλαγές
που γνωρίζουμε. Επίσης, βεβαιώνουμε ότι έχουμε λογήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στις οικονομικές
καταστάσεις όλες τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών που σχετίζονται με την Εταιρεία και ότι δεν
γνωρίζουμε οποιαδήποτε άλλα θέματα που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: ''Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών με Συγγενικά Μέρη''.
12) Απάτη
i)

Αναγνωρίζουμε ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τήρηση
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για να αποτρέπουν και να εντοπίζουν απάτη και λάθη.

ii)

Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας του κινδύνου ότι οι οικονομικές καταστάσεις
μπορεί να είναι σημαντικά λανθασμένες ως αποτέλεσμα απάτης.
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iii)

Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε απάτες, ή ενδεχόμενες
απάτες που γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην Εταιρεία (ανεξάρτητα από την πηγή ή το είδος της
απάτης και περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ισχυρισμών από άτομα 'που καταγγέλλουν (''whistle blowers'')
και που αφορούν τη Διεύθυνση, υπαλλήλους που έχουν σημαντικούς ρόλους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου
ή άλλους όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Έχουμε επίσης
γνωστοποιήσει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς απάτης ή ενδεχόμενης απάτης που μεταβιβάστηκε από τους
υπαλλήλου, πρώην υπαλλήλου, αναλυτές, ρυθμιστές ή άλλους, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

13) Νόμοι και κανονισμοί
i)

Βεβαιώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε περιπτώσεις πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων ή μη
συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που είναι ουσιαστικοί στην ικανότητα της Εταιρείας να διεξάγει τις
εργασίες της ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις.

ii)

Επιβεβαιώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε παρατυπίες ή ισχυρισμούς για παρατυπίες περιλαμβανομένης
απάτης, που να εμπλέκουν τη Διεύθυνση ή τους υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα
λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου, ή που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.

14) Συμβατικές διευθετήσεις/συμφωνίες
i)

Όλες οι συμβατικές διευθετήσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία με τρίτα μέρη έχουν αντικατοπτριστεί
καταλλήλως στα λογιστικά βιβλία ή, όπου είναι ουσιώδεις (ή ενδεχομένως ουσιώδεις) στις οικονομικές
καταστάσεις, έχουν γνωστοποιηθεί σε εσάς.

ii)

Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με συμβατικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να έχουν
ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

iii)

Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που να μη σχετίζονται με τις συνήθεις εργασίες της Εταιρείας.

15) Η Εταιρεία έχει ικανοποιητικούς τίτλους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν υπάρχουν δικαιώματα
κατάσχεσης ή επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός αυτών που γνωστοποιούνται
στις οικονομικές καταστάσεις.
16) Επενδύσεις
Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα σχέδιά μας αναφορικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις (επενδύσεις σε θυγατρικές
επιχειρήσεις, συγγενείς επιχειρήσεις και άλλες επενδύσεις που είναι ουσιώδεις στις οικονομικές καταστάσεις,
ιδιαίτερα όπου η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να κατέχει τις επενδύσεις σε μακροπρόθεσμη βάση.
Βεβαιώνουμε ότι έχουμε διεξαγάγει κατάλληλη αξιολόγηση του κατά πόσον ή όχι υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη
ότι (επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, συγγενείς επιχειρήσεις και άλλες επενδύσεις μπορεί να έχουν
απομειωθεί. Η αξιολόγησή μας δεν φανέρωσε τυχόν ενδείξεις απομείωσης.
III. Άλλες Διαβεβαιώσεις
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
17) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις λογιστικές αξίες ή κατατάξεις
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
18) Κατά τη γνώμη μας, κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης αναμένεται να αποφέρουν όχι μικρότερα
καθαρά ποσά από αυτά που εμφανίζονται στα βιβλία.
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Προβλέψεις
19) Έχει γίνει πλήρης πρόβλεψη για όλες τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς περιλαμβανομένων
εγγυήσεων, δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων όπου τα στοιχεία αναμένεται να καταλήξουν σε
σημαντική ζημιά για την Εταιρεία. Άλλα τέτοια στοιχεία όπου κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται πρόβλεψη,
έχουν δεόντως γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Γνωστοποιήσεις
20) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις συμβάσεις ή δικαιώματα επιλογών για επαναγορά
μετοχικού κεφαλαίου και το μετοχικό κεφάλαιο που φυλάσσεται για δικαιώματα επιλογών, δικαιώματα αγοράς
μετοχών, μετατροπές και άλλες απαιτήσεις.
21) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις διευθετήσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε
σχέση με εξισωτικά υπόλοιπα ή άλλες διευθετήσεις που συνεπάγονται περιορισμούς σε υπόλοιπα μετρητών και
πιστωτικά όρια ή παρόμοιες διευθετήσεις.
22) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις υποχρεώσεις, τόσο πραγματικές όσο και ενδεχόμενες,
και έχουμε γνωστοποιήσει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όλες τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει
σε τρίτους, περιλαμβανομένων προφορικών εγγυήσεων που έγιναν από την Εταιρεία για λογαριασμό
συνδεδεμένης εταιρείας, συμβούλου, αξιωματούχου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.
23) Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις και δεν υπάρχουν άλλα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 37
Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων
υποχρεώσεων ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράνομες ή πιθανές παράνομες
δραστηριότητες.
24) Φορολογία
Σας έχουμε παράσχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με όλες τις σημαντικές φορολογικές αβεβαιότητες
που έχουμε υπόψη μας. Επίσης, σας έχουμε δώσει πρόσβαση σε όλες τις γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις που
σχετίζονται με θέσεις που πήραμε σχετικά με σημαντικά φορολογικά θέματα.
25) Λογιστικές εκτιμήσεις
i)

Βεβαιώνουμε ότι για τον προσδιορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουμε χρησιμοποιήσει κατάλληλες διαδικασίες εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων
σχετικών υποθέσεων και μοντέλων. Βεβαιώνουμε επίσης ότι οι διαδικασίες εκτίμησης εφαρμόστηκαν με
συνέπεια από έτος σε έτος και ότι οι υποθέσεις αντανακλούν την πρόθεση και την ικανότητα να ενεργούμε εκ
μέρους της Εταιρείας, όσον αφορά τις λογιστικές εκτιμήσεις και γνωστοποιήσεις.

i)

Βεβαιώνουμε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις λογιστικές
εκτιμήσεις είναι πλήρεις και κατάλληλες σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

i)

Βεβαιώνουμε ότι δεν απαιτούνται προσαρμογές στις λογιστικές εκτιμήσεις και γνωστοποιήσεις που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις ως αποτέλεσμα των γεγονότων που ακολούθησαν
μεταγενέστερα του ισολογισμού.

i)

Πιστεύουμε ότι οι παραδοχές και οι τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε είναι κατάλληλες και ότι όλες οι μετρήσεις
εύλογης αξίας προσδιορίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13.
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26) Χρηματοοικονομικά μέσα
Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε γνωστοποιήσει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας σε
κινδύνους που προκύπτουν από χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει έτσι ώστε να επιτρέψουν στους χρήστες
να αξιολογήσουν τη φύση και την έκταση των κινδύνων στους οποίους η Εταιρεία εκτίθεται στο τέλος της
περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 7, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων σε κινδύνους και του
τρόπου με τον οποίο προκύπτουν, των στόχων, των πολιτικών και των διαδικασιών μας για τη διαχείριση των
κινδύνων, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των κινδύνων και μιας περίληψης των ποσοτικών
δεδομένων σχετικά με την έκθεσή μας σε κινδύνους. Επιβεβαιώνουμε ότι:




Σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου που προκύπτουν από όλα τα χρηματοοικονομικά
μέσα και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια που υποστηρίζουν τέτοια χρηματοοικονομικά μέσα
έχουν γνωστοποιηθεί κατάλληλα στις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, τα ποσοτικά δεδομένα
που γνωστοποιούνται είναι αντιπροσωπευτικά των κινδύνων που εκτίθεται η Εταιρεία και
προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει κατά την διάρκεια της περιόδου.

Δεν υπάρχουν εκροές μετρητών που θα μπορούσαν να συμβούν σημαντικά νωρίτερα από ό, τι
αναφέρεται στα συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας ή που
θα μπορούσαν να είναι σημαντικά διαφορετικά ποσά από αυτά που περιλαμβάνονται στα εν λόγω
δεδομένα.

27) Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε εκτελέσει κατάλληλα, έλεγχο απομείωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 'Απομείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων'.
28) Συναλλαγές με Συμβούλους/αξιωματούχους
Εκτός όπως γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συνάφθηκαν άλλες συναλλαγές που να εμπλέκουν
Συμβούλους, αξιωματούχους και άλλους που να απαιτούν γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου.

Με εκτίμηση,
Για και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

....................................
B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Σύμβουλος
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BITHAGIO LTD
Πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας
την 16 Μαρτίου 2021.
Παρόντες:
B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Σταυρούλλα Ματέα

Διευθυντής, κάτοχος 200,000 μετοχών
Γραμματέας

Θέματα:
(α) Εξέταση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
(β) Επανεκλογή Ανεξάρτητου Ελεγκτή.
Πρόεδρος:
O Κος B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ εκλέγηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Συνέλευσης.
Ειδοποίηση:
Επειδή όλοι οι μέτοχοι που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
είναι παρόντες, αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται να δοθεί προειδοποίηση για την παρούσα Συνέλευση.
Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων:
Ο Πρόεδρος κατέθεσε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και ανέγνωσε
την έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 . Ανέγνωσε επίσης την έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή.
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων:
Με πρόταση του κ. Προέδρου την οποίαν υποστήριξαν όλοι οι παρόντες εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Επανεκλογή Ανεξάρτητου Ελεγκτή:
Ο κ. Y. Potamos Cert.Public Acc. επαναδιορίστηκε ομόφωνα Ανεξάρτητος Ελεγκτής της Εταιρείας για το επόμενο έτος
και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει, εν καιρώ, την αμοιβή του.

.......................
Γραμματέας

.....................
Πρόεδρος

BITHAGIO LTD
1B Γεώργιου Γεμιστού
Στρόβολος
2047
Λευκωσία

Στρόβολος, 16 Μαρτίου 2021

Κύριοι,

Αποστέλλουμε εσωκλείστως τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2020.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και αν συμφωνείτε με αυτές να μας δώσετε
εξουσιοδότηση να υποβάλω αντίγραφο τους προς τον Έφορο Φορολογίας μαζί με την φορολογική δήλωση της
Εταιρείας για το έτος 2020.

Με τιμή,

............................
Δια Y. Potamos Cert.Public Acc.

Εσωκλ.

BITHAGIO LTD
1B Γεώργιου Γεμιστού
Στρόβολος
2047
Λευκωσία
Στρόβολος, 16 Μαρτίου 2021
Κυρίους,
Y. Potamos Cert.Public Acc.
FCCA
Οδός Γεωργίου Γεμιστού 1b
2047 Στρόβολος
Λευκωσία
Αγαπητέ Κύριε
Οικονομικές καταστάσεις - 31 Δεκεμβρίου 2020
Εξετάσαμε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τη Δήλωση
Εισοδήματος Εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4) για το φορολογικό έτος 2020 και δηλώνουμε ότι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι
με το περιεχόμενο τους.
Σας παρακαλούμε να υποβάλετε τη Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4) στο Τμήμα Φορολογίας.

Με εκτίμηση,
Δια BITHAGIO LTD

....................................
Σύμβουλος

