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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
1
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις πρώτες ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 13 Απριλίου 2011 (ημερομηνία
σύστασης) μέχρι 30 Ιουνίου 2012.
Ίδρυση
2

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 13 Απριλίου 2011.

Κύριες δραστηριότητες
3
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η πρόληψη, η επισήμανση και η
καταπολέμηση, σε εθνικό επίπεδο, της διαφθοράς στις σχέσεις μεταξύ των Κρατών,
μεταξύ Κρατών και φυσικών ή νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, και
μεταξύ των προσώπων αυτών, με σκοπό την προάσπιση του κράτους δικαίου.
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας
4
Το πλεόνασμα της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 ήταν
€221. Στις 30 Ιουνίου 2012 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν
€221 και τα ίδια κεφάλαια ήταν €221. Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της
Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
5
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
περιγράφονται στη Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
6
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της
Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.
Αποτελέσματα
7

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 6.

Διοικητικό Συμβούλιο
8
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου 2012 και την ημερομηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για ολόκληρη τη περίοδο μέχρι 30 Ιουνίου 2012.
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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια)
9
Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού
10
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
11
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν 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

Ηλίας Στεφάνου
Γραμματέας Εταιρείας
Λευκωσία,
3 Οκτωβρίου 2012
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη της Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ (η
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 30 Ιουνίου 2012, και τις καταστάσεις
συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση 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 εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από
το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ στις 30 Ιουνίου 2012, και της
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για την περίοδο που έληξε την
ημερομηνία αυτή 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.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
·
·
·
·

·

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του
ελέγχου μας.
Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον
περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Νίκος Α. Θεοδούλου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2012
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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για την περίοδο από 13 Απριλίου 2011 (ημερομηνία σύστασης)
μέχρι 30 Ιουνίου 2012

Σημ.
Εισφορές
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Για την
περίοδο από
13 Απριλίου
2011 μέχρι 30
Ιουνίου 2012
€

5

2.300
(2.079)
221

Πλεόνασμα για την περίοδο

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Ισολογισμός
στις 30 Ιουνίου 2012
2012
€

Σημ.

Περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

221
221

8

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Αποθεματικά
Συσσωρευμένο αποθεματικό
Σύνολο υποχρεώσεων

221
221

Στις 3 Οκτωβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ ενέκρινε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Δημήτρης Γεωργιάδης, Σύμβουλος

Μαρία Κραμβιά Καπαρδή, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για την περίοδο από 13 Απριλίου 2011 (ημερομηνία
σύστασης) μέχρι 30 Ιουνίου 2012
Κέρδη που
κρατήθηκαν
€

Σύνολο
€

Συνολικό εισόδημα
Πλεόνασμα για την περίοδο

221

221

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2012

221

221

Σημ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Κατάσταση ταμειακών ροών
για την περίοδο από 13 Απριλίου 2011 (ημερομηνία
σύστασης) μέχρι 30 Ιουνίου 2012

Σημ.

Για την
περίοδο
από 13
Απριλίου
2011 μέχρι
30 Ιουνίου
2012
€

Ροή μετρητών από εργασίες
Πλεόνασμα για την περίοδο

221

Καθαρά μετρητά από εργασίες

221
221
221

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

8

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης
Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Δημοσθένη Σεβέρη, 25, Μέγαρο Μετρόπολης, 3ος
όροφος, Γραφείο 301, 1080 Λευκωσία.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η πρόληψη, η επισήμανση και η
καταπολέμηση, σε εθνικό επίπεδο, της διαφθοράς στις σχέσεις μεταξύ των Κρατών,
μεταξύ Κρατών και φυσικών ή νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, και
μεταξύ των προσώπων αυτών, με σκοπό την προάσπιση του κράτους δικαίου.

2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ.113.
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), τα οποία είναι εφαρμόσιμα από την 13 Απριλίου 2011 και
είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κατάρτιση 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. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
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Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ
2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον περίοδος 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 13 Απριλίου 2011. Η
υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της
Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί
ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα
ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Αναγνώριση εισοδημάτων
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα, όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
προς την οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των
εργασιών της Εταιρείας όπως αναφέρεται πιο κάτω. Τα έσοδα της Εταιρείας
αναγνωρίζονται ως εξής:
(i)

Εισοδήματα από εισφορές
Η αναγνώριση των εισοδημάτων από εισφορές αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα της
Εταιρείας της σχετικής είσπραξης είναι εύλογα εξασφαλισμένο.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρείς μήνες ή λιγότερο.
Φορολογία
Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμο. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε μέσω επιστολής του,
ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, να εγκρίνει την εταιρεία 'Διαφάνεια - Κύπρος Λτδ' ως
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα για σκοπούς του άρθρου 9(1)(στ) του περί Φορολογίας του
Εισοδήματος νόμου.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Κεφάλαιο
Η Εταιρεία έχει συσταθεί χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με το καταστατικό της κάθε
μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεσφέρει στα στοιχεία ενεργητικού τέτοιο ποσό που
δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ ως ήθελε χρειαστεί αν ζητηθεί σε περίπτωση που αυτή
διαλυθεί.
Εάν κατά τη διάλυση της Εταιρείας παραμείνουν, μετά την ικανοποίηση όλων των χρεών,
περιουσιακά στοιχεία ή περίσσευμα ή πλεόνασμα, αυτά θα κατανέμονται σε εγκεκριμένο
από τον Υπουργό Οικονομικών Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στην Κύπρο.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε πιστωτικό κίνδυνο.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων.
·

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση και
την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου.

4

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Αυτοί οι υπολογισμοί και οι παραδοχές πιθανό να προκαλέσουν
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενα οικονομικά έτη.
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Εισόδημα
Για την
περίοδο
από 13
Απριλίου
2011 μέχρι
30 Ιουνίου
2012
€
2.300

Εισφορές

6

Ανάλυση εξόδων κατά είδος
Για την
περίοδο
από 13
Απριλίου
2011 μέχρι
30 Ιουνίου
2012
€

Λοιπά έξοδα
Ιδρυτικά έξοδα

291
1.788
2.079

Συνολικά έξοδα
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία
Δάνεια και
εισπρακτέα
€

30 Ιουνίου 2012
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

221

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
2012
€
221

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

9

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 5.
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων
Ανάλυση εξόδων
για την περίοδο από 13 Απριλίου 2011 (ημερομηνία
σύστασης) μέχρι 30 Ιουνίου 2012

Ιδρυτικά έξοδα
Τραπεζικά έξοδα

Για την
περίοδο από
13 Απριλίου
2011 μέχρι 30
Ιουνίου 2012
€
1.788
291
2.079
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