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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως (το 'Συγκρότημα') για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016.

Σύσταση
Η Εταιρεία Brozos Ivy Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιανουαρίου 2010 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Κύριες δραστηριότητεςκαι φύση εργασιών του Συγκροτήματος
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η αγορά, εμπορία,
εκμετάλλευση (εξαγωγή) φυσικού μεταλλικού νερού από την Ελλάδα στην Ινδία και η εμπορία, διάθεση μελιού και
κρασιού στη Νιγηρία. Η Εταιρεία επεκτείνει το επιχειρηματικό της σχέδιο επενδύοντας παράλληλα και στην παραγωγή
νερού.

Η Εταιρεία έχει επιτύχει την αποκλειστική συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία που ανήκει στην Heineken και η
οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με την παραγωγή ζύθου. Η συμφωνία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία  έχει
υπογραφεί τον Μάιο του 2012 και τεθείκε σε ισχύ το επόμενο εξάμηνο. Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω
συμφωνίας, αυτή τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί η άδεια B.I.S (Bureau of Indian Standards)
και όλες οι άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις. 

Η χορήγηση της σχετικής άδειας θα εξασφαλιστεί από την θυγατρική της Εταιρείας στην Ινδία, Brozos IVY India
Limited. Η BROZOS IVY INDIA θα αναπτύξει το δίκτυο διανομής στην ευρύτερη περιοχή της Βομβάης. Η Εταιρεία θα
κάνει χρήση του εμπορικού σήματος ΙΟΛΗ Φυσικό Μεταλλικό Νερό, το οποίο είναι εγγεγραμμένο από την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία. Στις 27 Φεβρουαρίου 2015, η Εταιρεία απέκτησε την μοναδική άδεια εισαγωγής φυσικού μεταλλικού
νερού στην Ινδία, αποκτώντας με αυτόν το τρόπο την απολειστικότητα πώλησης και διανομής στην Ινδία. 

Η Εταιρεία ίδρυσε επίσης θυγατρική Εταιρεία στη Νιγηρία την BROZOS IVY NIGERIA, η οποία θα αναπτύξει
μελλοντικά το δίκτυο διανομής στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκός στον τομέα της εμπορίας, διάθεσης μελιού και
κρασιού.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και επιδόσεων των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος
Η εξέλιξη του Συγκροτήματος μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση, όπως
παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό
Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα περιγράφονται στη σημείωση 21 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από το Συγκρότημα
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου και σε πιστωτικό κίνδυνο από τα χρηματοοικονομικά μέσα που
κατέχει.

Οι στόχοι και οι πολιτικές του Συγκροτήματος όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι ...

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες 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 μη βραχυπρόθεσμο 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 της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει οικονομική
ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των
εργασιών του - κυρίως των εμπορικών απαιτήσεων και από τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες, που
περιλαμβάνουν καταθέσεις με τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

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.

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 η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με
το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 5. Η ζημιά για την περίοδο που
αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε €1.715 (2015: €3.817). Στις 30 Ιουνίου 2016 το σύνολο των στοιχείων
ενεργητικού του Συγκροτήματος ήταν €1.109.990 (2015: €1.086.958) και τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού ήταν
€940.149 (2015: €942.448).

Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

Κωδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία δεν έχει αποφασίσει την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου 2016 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Ο Κύριος Γιώργος Παστρικάκης ο οποίος διορίστηκε διευθυντής στις 15 Ιανουαρίου
2013 και ο Kύριος Νικόλαος Παστρικάκης ο οποίος διορίστηκε διευθυντής στις 7 Μαϊου 2012 παραιτήθηκαν στις 27
Μαρτιου 2015 και την ίδια ημερομηνία η Κυρία Δήμητρα Ρετσίνα και ο Κύριος Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης
διορίστηκαν στη θέση τους.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το
αξίωμά τους

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων και αμοιβή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Paplaw Secretarial Services Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 10 Ιανουαρίου 2017
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

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

Σύμφωνα με το άρθρο 10, 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Brozos Ivy Public
Limited (η 'Εταιρεία') για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ' όσων
γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος οι οποίες παρουσιάζονται
στις σελίδες 5 μέχρι 17:

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και
του κέρδους ή ζημίων του Συγκροτήματος και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις ως σύνολο και

(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 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

Χρίστος Μπρόζος

Δήμητρα Ρετσίνα

Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης

Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

Χρίστος Μπρόζος (Οικονομικός Διευθυντής)

Λευκωσία, 10 Ιανουαρίου 2017
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

01/01/2016
-

30/06/2016

01/01/2015
-

30/06/2015
Σημ. € €

- -

Ζημιά από εργασίες 6 (1.670) (3.645)

Έσοδα χρηματοδότησης 7 - -
Έξοδα χρηματοδότησης 7 (45) (172)

Καθαρή ζημιά για την περίοδο (1.715) (3.817)

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συνολικά έσοδα για την περίοδο (1.715) (3.817)

Καθαρή ζημιά για την περίοδο που αναλογεί σε:
Μετόχους μητρικής εταιρείας (1.715) (3.602)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές - (215)

Καθαρή ζημιά για την περίοδο (1.715) (3.817)

Συνολικά έσοδα για την περίοδο που αναλογούν σε:
Μετόχους μητρικής εταιρείας (1.715) (3.602)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές - (215)

Συνολικά έσοδα για την περίοδο (1.715) (3.817)

Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής
εταιρείας (σεντ) 8 (0,03) (0,06)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.



BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
30 Ιουνίου 2016

30 June 2016 30 June 2015
Σημ. € €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 2.010 3.350
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 10 38.316 38.316
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες - -
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 12 875.771 875.771
Μη κυκλοφορούντα δάνεια εισπρακτέα - -

916.097 917.437

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα 11 102.847 102.847
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 12 88.920 64.520
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 13 2.126 2.154

193.893 169.521

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 1.109.990 1.086.958

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 14 1.300.000 1.300.000
Αποθεματικό ίδιων μετοχών 15 (42.930) (42.930)
Αποθεματικό μετατροπής ξένων νομισμάτων 15 (18.582) (18.582)
Συσσωρευμένες ζημιές (283.691) (281.303)

954.797 957.185

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (14.648) (14.737)
Προκαταβολές από μετόχους - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 940.149 942.448

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 16 669 669
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 17 37.350 30.200
Προβλέψεις για άλλες υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις - -

38.019 30.869

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 17 131.805 113.641
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων 18 - -
Κυβερνητικές χορηγίες - -
Τραπεζικά παρατραβήγματα 17 -

131.822 113.641

Σύνολο υποχρεώσεων 169.841 144.510

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.109.990 1.086.958

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Brozos Ivy Public Limited ενέκρινε αυτές τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

.................................... .................................... ....................................
Χρίστος Μπρόζος Δήμητρα Ρετσίνα Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης
Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
ίδιων μετοχών

Αποθεματικό
μετατροπής

ξένων
νομισμάτων

Συσσωρευ-
μένες ζημιές Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

€ € € € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2015 1.300.000 (42.930) (18.582) (277.701) 960.787 (14.522)

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για την περίοδο - - - (3.602) (3.602) (215)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου
2015 1.300.000 (42.930) (18.582) (281.303) 957.185 (14.737)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2016 1.300.000 (42.930) (18.582) (281.976) 956.512 (14.648)

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για την περίοδο - - - (1.715) (1.715) -

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου
2016 1.300.000 (42.930) (18.582) (283.691) 954.797 (14.648)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

01/01/2016
-

30/06/2016

01/01/2015
-

30/06/2015
Σημ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ζημιά πριν τη φορολογία (1.715) (3.817)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 670 670
Χρεωστικούς τόκους 7 - 1

(1.045) (3.146)
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
(Αύξηση)/μείωση στα εισπρακτέα ποσά (21.480) 23
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 22.480 3.152

Μετρητά (για)/που προήλθαν από εργασίες (45) 29

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - -

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή τόκων - (1)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες - (1)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (45) 28
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου 2.154 2.126

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 13 2.109 2.154

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα σύστασης

Η Εταιρεία Brozos Ivy Public Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιανουαρίου 2010 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Tower, 7ος Όροφος, Διαμ/Γραφείο 708, Τ.Κ
1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Μεταβολή ονομασίας Εταιρείας

Την ................ 2016 η Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από ................... σε Brozos Ivy Public Limited.

2. Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις εξαμηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2015 και 2016 αντίστοιχα, δεν
έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Κύριες δραστηριότητεςκαι φύση εργασιών του Συγκροτήματος

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η αγορά, εμπορία,
εκμετάλλευση (εξαγωγή) φυσικού μεταλλικού νερού από την Ελλάδα στην Ινδία και η εμπορία, διάθεση μελιού και
κρασιού στη Νιγηρία. Η Εταιρεία επεκτείνει το επιχειρηματικό της σχέδιο επενδύοντας παράλληλα και στην παραγωγή
νερού.

Η Εταιρεία έχει επιτύχει την αποκλειστική συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία που ανήκει στην Heineken και η
οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με την παραγωγή ζύθου. Η συμφωνία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία  έχει
υπογραφεί τον Μάιο του 2012 και τεθείκε σε ισχύ το επόμενο εξάμηνο. Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω
συμφωνίας, αυτή τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί η άδεια B.I.S (Bureau of Indian Standards)
και όλες οι άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις. 

Η χορήγηση της σχετικής άδειας θα εξασφαλιστεί από την θυγατρική της Εταιρείας στην Ινδία, Brozos IVY India
Limited. Η BROZOS IVY INDIA θα αναπτύξει το δίκτυο διανομής στην ευρύτερη περιοχή της Βομβάης. Η Εταιρεία θα
κάνει χρήση του εμπορικού σήματος ΙΟΛΗ Φυσικό Μεταλλικό Νερό, το οποίο είναι εγγεγραμμένο από την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία. Στις 27 Φεβρουαρίου 2015, η Εταιρεία απέκτησε την μοναδική άδεια εισαγωγής φυσικού μεταλλικού
νερού στην Ινδία, αποκτώντας με αυτόν το τρόπο την απολειστικότητα πώλησης και διανομής στην Ινδία. 

Η Εταιρεία ίδρυσε επίσης θυγατρική Εταιρεία στη Νιγηρία την BROZOS IVY NIGERIA, η οποία θα αναπτύξει
μελλοντικά το δίκτυο διανομής στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκός στον τομέα της εμπορίας, διάθεσης μελιού και
κρασιού.

3. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Δ.Λ.Π. 34. 'Ενδιάμεση
χρηματοοικονομική αναφορά'.

Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν στην ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι
σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015.

Έξοδα τα οποία δεν υφίστανται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αναμένονται ή αναβάλλονται
στην ενδιάμεση έκθεση, μόνο εάν θα ήταν επίσης κατάλληλο τέτοια κόστα να αναμένονται ή να αναβάλλονται στο
τέλος του οικονομικού έτους.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

3. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Εταιρικός φόρος υπολογίζεται με βάση το αναμενόμενο ποσοστό φορολογίας που θα ισχύει για ολόκληρο το
οικονομικό έτος.

Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα με τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

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

4.1 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες 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 μη βραχυπρόθεσμο 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 της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος

4.3 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 η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με
το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

4.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει μετοχές, αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, μετατρέψιμες προνομιούχες
μετοχές και δάνειο από τη μητρική εταιρεία.

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της
βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από
την προηγούμενη περίοδο.

Εκτίμηση εύλογων αξιών

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.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργές αγορές καθορίζονται
χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους
αποτίμησης αξιών όπως μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της
αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

5. Έξοδα διοίκησης 

01/01/2016
-

30/06/2016

01/01/2015
-

30/06/2015
€ €

Λογιστικά δικαιώματα 1.000 1.281
Δικηγορικά και άλλα επαγγελματικά δικαιώματα - 140
Άλλα επαγγελματικα έξοδα - 1.554
Αποσβέσεις 670 670

1.670 3.645

6. Ζημιά από εργασίες

01/01/2016
-

30/06/2016

01/01/2015
-

30/06/2015
€ €

Η ζημιά από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 9) 670 670

7. Έξοδα χρηματοδότησης

01/01/2016
-

30/06/2016

01/01/2015
-

30/06/2015
€ €

Τόκοι πληρωτέοι - 1
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 45 171

45 172

8. Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας

01/01/2016
-

30/06/2016

01/01/2015
-

30/06/2015

Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους (€) (1.715) (3.817)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της
περιόδου 6.500.000 6.500.000

Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής
εταιρείας (σεντ) (0,03) (0,06)
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

9. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Έπιπλα,
σκεύη και

εξοπλισμός
€

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 6.700

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2015 6.700

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 6.700

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 6.700

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 2.680
Επιβάρυνση για την περίοδο 670

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2015 3.350

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 3.350
Επιβάρυνση για την περίοδο 670

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 4.690

Καθαρή λογιστική αξία

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 2.010

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 3.350

10. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Υπεραξία
€

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 38.316

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2015 38.316

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 38.316

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 38.316

Καθαρή λογιστική αξία

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 38.316

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 38.316

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπεραξία που πληρώθηκε για την εξαγορά της επιχείρησης του κ XX και επιμετράται
στο κόστος μειωμένο με οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
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BROZOS IVY PUBLIC LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

11. Αποθέματα

30 June 2016 30 June 2015
€ €

Αποθέματα σε μεταφορά 102.847 102.847

102.847 102.847

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.

12. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

30 June 2016 30 June 2015
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 1.534 1.534
Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 18.1) 2.850 -
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ. 18.3) 16.925 16.925
Άλλα εισπρακτέα 50.730 50.730
Μη καταβληθέν κεφάλαιο 879.721 858.846
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 12.931 12.256
Μείον μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα ποσά (875.771) (875.771)

Κυκλοφορούντα εισπρακτέα ποσά 88.920 64.520

Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 4 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

13. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

30 June 2016 30 June 2015
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2.126 2.154

2.126 2.154

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

30 June 2016 30 June 2015
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2.126 2.154
Τραπεζικά παρατραβήγματα (17) -

2.109 2.154

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 4 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

14. Μετοχικό κεφάλαιο

2016 2016 2015 2015
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €0,20 η καθεμιά 6.500.000 1.300.000 6.500.000 1.300.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 6.500.000 1.300.000 6.500.000 1.300.000

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 6.500.000 1.300.000 6.500.000 1.300.000

15. Άλλα αποθεματικά

Αποθεματικό
ίδιων μετοχών

Αποθεματικό
μετατροπής

ξένων
νομισμάτων Σύνολο

€ € €
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 (42.930) (18.582) (61.512)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2015 (42.930) (18.582) (61.512)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 (42.930) (18.582) (61.512)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 (42.930) (18.582) (61.512)

Οι συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με τη μετάφραση των καθαρών στοιχείων ενεργητικού των ξένων
επιχειρήσεων του Συγκροτήματος από τα λειτουργικά νομίσματά τους στο νόμισμα παρουσίασης του Συγκροτήματος
(δηλαδή Ευρώ) αναγνωρίζεται απευθείας στα άλλα έσοδα και στην κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων
και συσσωρεύονται στο αποθεματικό μετάφρασης ξένο νόμισμα. Κέρδη και ζημιές από αντισταθμιστικές πράξεις που
χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις στο εξωτερικό περιλαμβάνονται στο
αποθεματικό μετάφρασης ξένο νόμισμα. Συναλλαγματικές διαφορές που καταχωρηθεί στο αποθεματικό μετάφρασης
σε ξένο νόμισμα αναταξινομούνται στα αποτελέσματα της διάθεσης ή μερική διάθεση της εκμετάλλευσης στο
εξωτερικό.

16. Δανεισμός

2016 2015
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 669 669

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 669 669

30 June 2016 30 June 2015
€ €

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Άλλα δάνεια 669 669
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17. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

30 June 2016 30 June 2015
€ €

Εμπορικοί πιστωτές 83.138 75.633
Οφειλόμενα έξοδα 30.007 19.348
Άλλοι πιστωτές 18.660 18.660
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 18.2) 37.350 30.200

169.155 143.841
Μείον μη κυκλοφορούντα πιστωτικά ποσά (37.350) (30.200)

Κυκλοφορούν μέρος 131.805 113.641

18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

18.1 Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 12)
30 June 2016 30 June 2015

Όνομα € €
Wayargo Logistics Ltd 2.850 -

2.850 -

Τα εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο και δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.

18.2 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 17)
30 June 2016 30 June 2015

Όνομα Φύση συναλλαγών € €
ΜΠΡΟΖΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. Χρηματοδοτικές 30.200 30.200
H.H Halfway Holdings Ltd Χρηματοδοτικές 7.150 -

37.350 30.200

18.3 Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ. 12)
30 June 2016 30 June 2015

€ €
Χρίστος Μπρόζος 16.925 16.925

Fomina Limited 16.925 16.925

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.
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19. 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 30 Ιουνίου 2016 και 4
Ιανουαρίου 2017 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από )
ήταν τα ακόλουθα:

30 Ιουνίου
2016

4 Ιανουαρίου
2017

% %
Χρίστος Μπρόζος 17,61 17,61
Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης 0,25 0,25

Το ποσοστό του κ. Χρίστου Μπόζου περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του με ποσοστό 15,85%, τη συμμετοχή
τηςεταιρείας Μπρόζος Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία με ποσοστό 0,95%, της οποίας ο κυρίως τελικός μέτοχος είναι
οίδιος, και μέσω της αδελφής του Βασιλικής Μπρόζου με ποσοστό 0,80%

20. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 30 Ιουνίου 2016 και 4 Ιανουαρίου 2017
ήταν τα ακόλουθα:

30 Ιουνίου
2016

4 Ιανουαρίου
2017

% %
Wayargo Logistics Ltd 38,23 38,23
H.H Halfway Holdings Ltd 15,60 15,60
Χρίστος Μπρόζος 15,85 15,85
Γιώργος Αντωνιάδης 5,50 5,50

21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Συγκρότημα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 30 Ιουνίου 2016.

22. Δεσμεύσεις

Το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 30 Ιουνίου 2016.
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