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ΑΖ APHRODITE VILLA LIMITED 

Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 

Γvώμ1ι 
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Έχοuμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΖ Aphrodiιe Limited (η "Εταιρεία") οι 
οποίες παροumάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 13 ι.:αι αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 3 1 Δεκεμβρίοu 20 ι 7, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτοuς ποu 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
συμπεριλαμβανομένου περίληψης σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και της 
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών της ροών, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 

αυτά uιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (" ΔΠΧΑ-ΕΕ") και συνάδουν με τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμοu της Κύπροu, Κεφ. 113, όπως τροποποιείται από 

καιρού εις καιρόν (ο ("Περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. ι 13"). 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ("ΔΠΕ"). Οι 
ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα "Ευθύνες 

των Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων" της έκθεσής μας. Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών που 
εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές 
("Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ"), και τις απαιτήσεις δεοντολογίας στην Κύπρο που σχετίζονται με 
τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες εuθίινες 
δεοντολογίας που απορρέοuν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. 
Πιστεύοuμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να αποτελέσοuν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕ=ΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
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Έκθεση επί του ελί:yχου των οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια) 

ΕυΟι,νες του Διοικιιτιι.-ού Συμβουλίου -,,α πς οιι.-ο,•ομιι.·ές ,.·αταστάσεις 
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Το Διοιl\.ϊ)tικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση 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 Διοιιςηηκό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών ι.αταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοιιςητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει 
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, τα θέματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα συνέχισης της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής 
μονάδας και την υιοθέτηση της λογιστικής βάσης της δρώσας οιι.ονομιι..,;ς μονάδας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση 
να τεθεί η Εταιρεία σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητές της, ή δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλαl\.-τtκή 
εmλογή. 

Το Διοιl\.ϊ)τικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομιl\.-ής πληροφόρησης 
της Εταιρείας. 

Ευθύνες των ε.ληκτών yια τον έλqχο των οικοvομιι.·ών ι.-αταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση κατά πόσον οι οιι.ονομιι.ές καταστάσεις στο 
σύνολό τους είναι αιιαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος, και η έκδοση 
έκθεσης ελεγκτών που περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού 
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντοτε ένα 
οοοιώδες σφάλμα όταν υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προιαιψουν είτε από απάτη είτε από λάθος ι.αι θεωρούνται 
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τtς οικονομικές καταστάσεις. 

Στο πλαίσιο ενός ελί:yχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

• Κατανοούμε τις σχεnκές με τον έλεγχο δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, προι.ειμένου να σχεδιάσουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικοu ελέγχου της Εταιρείας. 

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

• Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοιιςητικό Συμβούλιο της λογισnΚ'ί\ς βάσης 
της δρώσας οικονομιι..-ής μονάδας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν. κατά πόσον 
υπάρχει ουcnώδης αβεβαιότητα αναφορικά με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αμφιβολίας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα 01κονομιιc'ί1 μονάδα. 
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα. είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να 
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, 1i, εάν τέτοιες 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. 



ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ 

ΑΖ APHRODITE VILLA LIMITED 

Έκθεση επί του ελέyχοu των οικονομικών καταστάσεων ( συνέχεια) 

Ευθύνες των ελqκrιύν yra τον έλmο των οrκονομιι.·ών καταστάσεων (συνέχεια) 
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Τα συμπεράσματά μας βασiζονται στα ελεγιmκά τειφήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της 
έι.θεσης ελεγκτών. Ωστόσο, μελλονnκά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως δρώσα οιι.ονομιι..-ή μονάδα. 

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

Επικοινωνούμε με το Διοιι..,~τικό Συμβούλιο αναφορικά με. μεταξύ άλλων θεμάτων, το προγραμματισμένο πεδίο 
και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου ι.αι σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

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, N.53(JY2017, όπως τροποποιείται από καιροiι εις 
καιρόν, 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. 

Χάρης Α. Κακουλλ11ς, CP Α 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 

ΚΡΜG Limiιed 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

Εσπερίδων 14 
1087 Λευκωσία 
Κύπρος 

4 Μαίου 2018 



ΑΖ APHRODITE VILLA LIMITED 

ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Για το έτος που έληξε σnς 3 1 Δεκεμβρίου 2017 

Σημ. 

Άλλα εισοδήματα 

Έξοδα διοίκησης 4 

Ζημιά από εργασίες 

Έξοδα χρηματοδότησης 5 

Ζημιά πριν από τη φορολογία 

Φορολογία 6 

Ζημιά έτους 

Λοιπά σuνολιιcά έσοδα 

Συνολικά έσοδα έτους 

2017 
€ 

(1.248) 

(1.248) 

(1.248) 

(1.248) 

(1 .248) 

2016 
€ 

5 

950 
(952) 

(2} 

(446) 

(448) 

(448) 

(448) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 13 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΑΖ APHRODITE VILLA LIMITED 

ΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕισπpαΙCtέο από τη μητρική εταιρεία 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Συσσωρευμένες ζημιές 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Έξοδα οφειλόμενα 

Πληρωτέο σε συγγενική εταιρεία 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 

Σύνολο υποχρεώσεων 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

Σημ. 

8 

7 

8 

2017 
€ 

2016 
€ 

__ ...,:2:.:.:.0=0=0 __ ...,:2:.:.:.0=0=0 

__ ....:2:.:.:.0=0=0 __ ....:2:.:.:.0=0=0 

===2==.ο~ο===ο ==~2==.ο~ο===ο 

2.000 2.000 
(3.692) __ ....,(2:.:...4.:..:4...:.4) 

( 1 .692) __ -"-'( 4:....:.44..:..,) 

2.826 1.928 
866 516 

3.692 2.444 

3.692 2.444 

2.000 2.000 

Στις 4 Μαίου 20 ι 8, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΖ Aphrodite Villa Limited εξουσιοδότησε την έκδοση 

Οι σημειώσεις σnς σελίδες 9 μέχρι 13 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΑΖ APHRODITE VILLA LIMITED 

ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

Μετοχικό Συσσωρευμένες 

κεφάλαιο ζημιές Σύνολο 

€ € ε 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 2.000 ( 1.996) 4 

Ζημιά έτους (448) (448) 
Συνολικά έσοδα έτους (448) (448) 

Υπόλοιπο σnς 31 Δεκεμβρίου 2016 2.000 (2.444) (444) 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 2.000 (2.444) (444) 

Ζημιά έτους (1.248) (1.248) 

Συνολικά έσοδα έτους (1.248) (1.248) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 201 7 2.000 (3.692) ( 1.692) 

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 
περί Εκτάκτου Ε\σφοράς 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 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 
και μετά θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι 
(άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι 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 9 μέχρι 13 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



ΑΖ APHRODITE VILLA LIMITED 

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Για το έτος ποu έληξε στις 31 Δεκ:εμβρίοu 2017 

Ροή μετρητών από εργασίες 

Ζημιά έτοuς 

Αναπροσαρμογές για: 

Τ όιcους πληρωτέους 

Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης 
Αύξηση στα οφειλόμενα έξοδα 
Αύξηση στο ποσό πληρωτέο σε συγγενική εταιρεία 

Ροή μετρητών από εργασίες 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Τόκοι που πληρώθηκαν 

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτοuς 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 
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2017 2016 
€ € 

(1.248) (448) 

58 

(1.248) (390) 
898 696 

__ __,3=5=0 ----=2=5=6 

562 

(58) 

(58) 

504 
(504) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 13 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Η ΑΖ Aphrodite Villa Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 10 Νοεμβρίου 2014 ως 
ιδιωτική εταφεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113. Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας είναι στην Γ. Κρανιδιώτη 10, Nice Day 
House, 6ος όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος. 

Η Εταιρεία, κατά την διάρκεια του έτους, ήταν αδρανής. 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

(α) Δήλωση συμμόρφωσης 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομιιcής Αναφοράς ("ΔΠΧΑ"), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ('ΈΕ") 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 

(β) Βάση επιμέτρησης 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα ΔΠΧΑ όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
στις 1 Ιανουαρίου 2017. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

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 ΕΕ και άλλα όχι ακόμη. Το Διοιιcητικό 
Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διεύθυνση, την 
άσιcηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμ1iσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων 
και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται όn είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές nς 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. 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (σvνέχεια) 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 
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Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές ειcτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην 

εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 

• Φορολογία 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές ειcτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι 

αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει 

επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει 
από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό 
φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής 

φορολογίας. 

(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

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

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα 

αποτελέσματα χρήσης και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας. 

Έξοδα χρηματοδότησης 

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Φορολογία 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο 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. 

Μετοχικό κεψάλαιο 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση 
που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για 

εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η 

Εταιρεία αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η 
αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιαιcό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν 

βεβαία. 

Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 

παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 



4. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΖ APHRODITE VILLA LIMITED 

ΣΗΜΕΙΩΣΕJΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 
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2017 2016 

Αμοιβή ελεγιcτών 
Λογιστικά δικαιώματα 
Επαγγελματικά δικαιώματα προηγοuμενων ετών 
Δ tάφορα έξοδα 

5. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Τόκοι πληρωτέοι 
Τραπεζικά Δικαιώματα 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

€ € 

458 
440 

458 
440 

(202) 
___ ____.3._5 ..... 0 _____ 2 ...... 5 ..... 6 

====1= . .,=4=8 ====9=5=2 

2017 
€ 

2016 
€ 

58 
388 

446 

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τις λογιστικές 

ζημιές: 

Λογιστική ζημιά πριν από τη φορολογία 

Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν ε11..ϊιίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς 

Επίδραση νοητού εισοδήματος απο υπόλοιπα με συγγενικές εταφείες 
Φορολογι'ΙΙ..'"ή επίδραση ζημιάς έτους 

2017 
€ 

(] .248) 

(156) 

44 
7 

105 

2016 
€ 

(448) 

(56) 

32 
6 

18 

Φορολογία ως η κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων ===== ===== 

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. 

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. τόκοι εισπpα'ΙΙ..'"tέοι 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 έκτατη εισφορά για την άμυνα με 
ποσοστό 17%. 

Φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα πέντε έτη. Εταιρείες που ανήκουν στο ίδιο 

Συγκρότημα μπορούν να συμψηφίσουν τις ζημιές με τα κέρδη που προ11..iιπτουν κατά το ίδιο φορολογικό 
έτος. 
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7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εγκεκριμένο 
Συνήθεις μετοχές του € 1 η καθεμιά 

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο 

Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά 

2017 
Αριθμός 

μετοχών 

2017 

€ 

2.000 ======2=.ο=ο=ο ======= 

2016 
Αριθμός 

μετοχών 

2.000 

2016 

€ 

2.000 

2.000 2.000 ======2=.ο=ο=ο =========== ========= =====::!2==.ο!::::!ο=ο 

8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

9. 

Το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταφεiα είναι η Dolphin Capital lnvestors Limited, η οποία εiναι 
εγγεγραμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του χρηματιστηρίου του 

Λονδίνου. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα: 

(ί) Εισπρακτέο από τη μητρική εταιρεία 

2017 2016 
e € 

Όνομα Είδος συναλλα:ιών 

DolphinCI Fourteen Limited Χρηματοδοτικές 2.000 2.000 

2.000 2.000 

(iί) Πληρωτέο σε συγγενική εταιρεία 

2017 2016 
€ € 

Όνομα Είδος συναλλα:ιών 

Dolphin Capital lnvestors Limited Χρηματοδοτικές 866 516 

866 516 

ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι 
περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 
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10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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Η Εταιρεία υπέστη ζημιά ύψους € 1.248 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 
και. κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν τα 
ιαικλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της κατά € 1.692. Η Εταιρεία βασίζεται στη συνεχή 
χρηματοοικονομική υποστήριξη της μητρικής της εταιρείας, χωρίς την οποία προκύπτουν σημαντικές 
αμφιβολίες γύρω από την ικανότητά της να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και παράλληλα 
την ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τα περιουσιακά στοιχεία της και να πληρώνει τις υποχρεώσεις της 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η μητρική εταιρεία έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να 
συνεχίσει να παρέχει τέτοια χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Εταιρεία, για περίοδο τουλάχιστον 
ενός έτους απο την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, ούτως ώστε να έχει τη 
δυνατότητα να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της όπως 

αυτές καθίστανται καταβλητέες. 

11. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 3 1 Δεκεμβρίου 20 1 7. 

12. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

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

13. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που 
να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 






