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T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

EKOEIH AIAXEIPUHI

To Aotrrlrtro lutipoutrro unopoll€l rqv npdrrl drOeoq rou ;ro(i pe rrg eAeyprtv€q otKovoptKsg roromooerg rqg
Erorpeiogyro rrlv nepio6o ono 19 Iouviou 2019 peXpr 31 Aerepppiou 2019.

frimao4
H Erorpeio T,O International Holding Limited oumo0qre mrlv K0npo mrg 19 Iouviou 2019 r,:q Duolrrl erorpeio
n€proprsp€vrlq eu00vqg o0;rqovo pe rrg npovoleg rou nspi Erorperdlv Nopou rrlq Ktnpou, Ksrp. 113.

K0preg dpoorqpror4r€q Kqt rp0o4 epyool6v r4q Erorpeiog
Or rc0pro 6pomqprorriro rrlg Erorpeiog, eivor 11 xoroyrl ror 6royeiplorl enev60oEcov.

Avoox6n4o4 rpi;6ouooq xor6oroor;9 npoplen6peveg peAtrovrrriq e[eAi[erq ror enr66oeov rr,rv
6poor4prorqrov rr1q Erulpeiog
H e{eAr{q r4g Erorpeiog peXpr ofipepo, ro orKovoirrro rqg onoreAeoproro Kot q otKovo;rrxq rrlg 0ioq, oncog
nopouoro(owo r olq ot Kovop r rtg xoromooe6, 0eroporjwor rxovonorrlrrro.

Kupr6repor xiv6uvor rol opepur6rqreq
Ot xuprorepor xiv6uvor ror opepororqr€q noLr owrperroni(a 11 Erorpeio neprypogowor mrg or1;reldroerg 6 xor 7 rov
or xovop trcci:v xoromooe<ov.

Kivduvoq peuoror4rog
o riv6uvog pEuorornroq eivct o rivduvoq nou npoxunrer orov 11 lrllq rorv moryeiov evepyqrrrou rcor unoXpedoeov
6tv oupninrouv. 'Orov or }r1[erg 6ev oupninrouv, q ono6orKorqro pnopei vo ou[q0ei oi.\o rouroXpovo pnopei vo
ou{r10ei o rivduvog ftprcirv.

AnoreAEo;roro
To onoreAeoporo rrlq Erorpeiog yto rrlv nepioSo nopouoro(owor mq oeAi6o 7.

Meroyrx6 xerpiloro
Eyrexplpivo xeipdAolo
Itpgovo pE ro Korosrorrro rqg Erorpsiog ro peroXrro re<po,\oro rqg eivor 173.339.016 ouvqOerg peroXig
ovopromrr<i1g o$og €1 q ro0epro.
Ex6o06v rsgdtrolo
Koro rrlv q;repo;rqvio i6puoflq rqg, I Erorpeio e{t6o:oe npoq rouq unoypotpeiq rou ldpurrxou r4q eyypogou 1,000
ouvr1Oeq preroyig rou €1 4 xoOe;rro finv ovopoorrxrl roug o$o.
Errg 5 Auyoumou 2019, 11 Erolpeio trdooe enrnpooOrrsg 173.338.015 ouvrl8erg ;reroytq ovopomlrcqg oEioq €1.

Enioqq mrq 16 Auyouorou 2019 q Erorpsio txOoor oKolrn 1 peroXq ro{qg B o(ioq €1.

Qg onoreAeo;ro ro peroXrro re<potroro ov€pxeror oe 173,339.016 preroXig ovopromrrqg o€ioq €1 txoorrl,

Atorrqrr16 fupBoiAro
To pe,\r1 rou Atotrqrrroi IupBouAiou mq 31 AerepBpiou 2019 r<or xorc rrlv r1;repoprqvio rqg nopouoog ir<Oeoqg
nopouoro(owor orrl oeli6o 1. Otror roug qrov peAq rou Arorxqrtrot lupBouAiou ro0' oAq rr1 6roprelo rqg neprodou
ono 19 iouviou 2019 peXpr 31 Aere;rppiou 2019. O Kuproq Xprmo6ouiog Moupetrtrnq Sropimlxe 6reu0uvrrlg mrg 5

Auyoumou 2019 r<or nopolrq0qxe orrg 15 Anpr,\iou 2020.

I0pgovo pE ro KoroororKo rqq Erorpeioq oAo ro u<prcrropevc pitrr1 rou Arorrqrrrou Iu;rpouAiou dlorqpo0v ro
o(icopo roug.

Ieyov6ro ;rer6 rqv nepioUo ovogopdq
Onotadrlnore oqpowtro yeyovoro ouviBrlrov prero rqv nepioOo ovogopoq, neplypogovror orrl o4peioon 18 rov
orrovol.rrxrilv xoromoogrr:v,
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T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

EKOE:H AIAXEIPIIHT

Ave{iprrlror EAeyxrtg
Or Ave[oprqrol E,\eyrrtg, Grant Thornton (Cyprus) Limited, iyouv droprmei o:g or nptiror eAeyrrtg rqg Erolpeiog xor
dXouv exdrlAcboet entOupio vo e{orolou0rloouv vo nopiXouv rrg unrlpeoieq rouq Kot g4<propro nou vo e(ouolodorei ro
Atotxqrtro EupporJAro vo ro0opioer r4v oporBrl roug, 0o rorore0ei mqv Errloro l-evrrrl luveAelloq,

M€ Iu;-rBouliou,

I-'lotrurcopnou

Aeuxoroio, 18 AerepBpiou 2020

3







marina.aristodimou
Stamp



T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Περίοδος από 19 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία συστάσης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

19/06/2019-
31/12/2019

Σημ. €

Έξοδα διοίκησης 8 (26,790)
Άλλα έξοδα 9 (100)

Ζημιά από εργασίες (26,890)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 10 (127)

Ζημιά πριν τη φορολογία (27,017)

Φορολογία 11 -

Καθαρή ζημιά για την περίοδο (27,017)

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αποθεματικό συνεισφορών μετόχων 93,562,389

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο 93,562,389

Συνολικά έσοδα για την περίοδο 93,535,372

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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T.O II{TERNATIONAL HOLDING LIMITED
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T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Περίοδος από 19 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία συστάσης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
εισφοράς
μετόχων

Συσσωρευμένες
ζημιές Σύνολο

Σημ. € € € €

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου στις
19 Ιουνίου 2019  (ημερομηνία
σύστασης) 1,000 - - 1,000
Συνολικά έσοδα για την περίοδο - - (27,017) (27,017)
Έκδοση μετοχών 14 173,338,016 - - 173,338,016
Αποθεματικό εισφοράς μετόχων - 93,562,389 - 93,562,389

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 173,339,016 93,562,389 (27,017) 266,874,388

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Περίοδος από 19 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία συστάσης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

19/06/2019-
31/12/2019

Σημ. €
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ζημιά πριν τη φορολογία (27,017)

(27,017)
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αύξηση στα πληρωτέα 7,308
Αύξηση στα ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία 21,867

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 2,158

Καθαρή αύξηση  σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 2,158
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου -

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 13 2,158

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 19 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία συστάσης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα σύστασης

Η Εταιρεία T.O International Holding Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Ιουνίου 2019 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Στασικράτους 37, CENTER POINT TOWER, Διαμέρισμα 501, 1065 Λευκωσία,
Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η κατοχή και διαχείριση επενδύσεων.

2. 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.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις επειδή η Εταιρεία και οι θυγατρικές της αποτελούν συγκρότημα μεσαίου μεγέθους και δεν σκοπεύει να
εκδώσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 19 Ιουνίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα πως, δεδομένου ότι οι μητρικές εταιρείες υποχρεώνονται από την
Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία (2013/34/ΕΕ) να ετοιμάζουν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις και δεδομένου ότι ο
περί Εταιρειών Νόμος της Κύπρου, Κεφ.113, απαιτεί την ετοιμασία τέτοιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ, οι πρόνοιες του ΔΠΧΑ 10 ''Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
που απαιτούν την ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν εφαρμόζονται.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

3. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

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

4. Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών

Κατά την τρέχουσα περίοδο, 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 19 Ιουνίου 2019. 

5. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. 

Θυγατρικές εταιρείες

Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από την Εταιρεία. Ο έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία είναι
εκτεθειμένη ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκδότρια και έχει τη
δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας του επί της εκδότριας.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση.
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T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 19 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία συστάσης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

5. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και οι ομάδες στοιχείων ενεργητικού προς πώληση ταξινομούνται ως
κατεχόμενα προς πώληση εάν η λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί μέσω μιας συναλλαγής πώλησης παρά μέσω της
συνεχιζόμενης χρήσης τους. Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται ότι αντιμετωπίζεται μόνο όταν η πώληση είναι πολύ
πιθανή και το στοιχείο ενεργητικού (ή η ομάδα προς πώληση) είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην παρούσα
κατάσταση του. Η διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, η οποία θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις
αναγνώρισης ως ολοκληρωμένη πώληση ένα έτος από την ημερομηνία της ταξινόμησης.

Όταν η Εταιρεία έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο σχεδίου πώλησης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου μιας θυγατρικής, το
σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της θυγατρικής αυτής που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς
πώληση όταν τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω πληρούνται, ανεξάρτητα από το αν η ομάδα θα διατηρήσει μη
ελέγχουσα συμμετοχή στην πρώην θυγατρική μετά την πώληση.

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και οι ομάδες στοιχείων ενεργητικού προς πώληση που ταξινομούνται ως
κατεχόμενα προς πώληση, επιμετρούνται στη χαμηλότερη μεταξύ της προηγούμενης λογιστικής αξίας του στοιχείου
ενεργητικού και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά το κόστος διάθεσης.

Έξοδα χρηματοδότησης

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται χρησιμοποιώντας
το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία ('το νόμισμα
λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας
και παρουσίασης της Εταιρείας.

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος που
ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής . Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος
της περιόδου χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Φορολογία

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου. 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού 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.

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν
στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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5. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Φορολογία (συνέχεια)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα
συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι
αναβαλλόμενες φορολογίες σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά
στην τράπεζα.  Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται
για είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν
ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Πληρωτέα

Τα πληρωτέα αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος
με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 

6. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

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

6.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει
οικονομικήζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των
εργασιώντης - κυρίως από τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν καταθέσεις με τράπεζες.

(i) Aπομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Η Εταιρεία διαθέτει τα ακόλουθα είδη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται στο μοντέλο της
αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς:
 μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων της Εταιρείας, με βάση την πιστοληπτική
διαβάθμιση των τραπεζικών οργανισμών στους οποίους είναι οι καταθέσεις:

2019
Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Οίκου S&P's Αρ. Τραπεζών €
B+ 1 2,158

2,158

6.2 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. 
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6. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

6.3 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, 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.

Εκτίμηση εύλογων αξιών

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου οι
ίδιες, όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

7. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης

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 στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια
της υπό αναφορά περιόδου. 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.

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 σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Κρίσεις 

Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την επόμενη οικονομική περίοδο παρουσιάζονται πιο κάτω:

 Φορολογία

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά
τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 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.

 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

H πρόβλεψη ζημιάς για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού βασίζονται σε παραδοχές σχετικά με
τους κινδύνους αθέτησης και των αναμενόμενων ζημιών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την κρίση για να κάνει
αυτές τις υποθέσεις και να επιλέξει τις εισροές για τον υπολογισμό της απομείωσης, με βάση το ιστορικό της
Εταιρείας στο παρελθόν, τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς καθώς και εκτιμήσεις των μελλοντικών
εκτιμήσεων στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές παραδοχές και τις
εισροές που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στη σημείωση 6, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου.
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8. Έξοδα διοίκησης 

19/06/2019-
31/12/2019

€
Ετήσιο τέλος 350
Αμοιβή ελεγκτή 2,975
Λογιστικά δικαιώματα 2,142
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 21,323

26,790

9. Άλλα έξοδα

19/06/2019-
31/12/2019

€
Έξοδα συστάσεως εταιρείας 100

10. Έξοδα χρηματοδότησης

19/06/2019-
31/12/2019

€

Τόκοι πληρωτέοι 35
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 92

Έξοδα χρηματοδότησης 127

11. Φορολογία

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

19/06/2019-
31/12/2019

€
Ζημιά πριν τη φορολογία (27,017)

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (3,377)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 60
Φορολογική επίδραση ζημιάς περιόδου 3,317

Χρέωση φορολογίας -

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά την τρέχουσα
περίοδο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ζημιές μεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να
συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών που είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με
μελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €26,532 για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη
φορολογία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως στοιχείο ενεργητικού.

15



T.O INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 19 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία συστάσης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

12. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση
2019

€
Υπόλοιπο στις 19 Ιουνίου -
Προσθήκες 266,900,404

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου -

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως:

Όνομα Χώρα συστάσεως Κύριες
δραστηριότητες

Συμμετοχή
%

2019
€

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ελλάδα Ξενοδοχειακές
Υπηρεσίες

88.42 266,900,404

Στις 25 Ιουλίου 2019 η Εταιρεία απόκτησε μέσω εισφοράς από το μοναδικό μέτοχο της 1.211.782 μετοχές
ονομαστικής αξίας €100 έκαστη της θυγατρικής εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." οι οποίες αντιπροσωπεύουν το
88.42% του μετοχικού της κεφαλαίου, με αντίτιμο προς την αξία κτήσης  την έκδοση και παραχώρηση μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας προς την πωλήτρια εταιρεία ύψους 173.338.015 μετοχών ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.

Κατά την ημερομηνία κτήσης της επένδυσης στη θυγατρική εταιρεία "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." η καθαρή θέση της
θυγατρικής εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." ανερχόταν στα €266.900.404. Η διαφορά ύψους €93.562.389
αναγνωρίζεται ως επιπλέον κόστος επένδυσης και αντίστοιχα ως αποθεματικό εισφοράς του μετοχικού της Εταιρείας.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκρινε  την πώληση των μετοχών της θυγατρικής στην Belterra
Investments Ltd.

Στις 15 Απριλίου 2020 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία πώλησης του μεριδίου που κατείχε στη θυγατρική εταιρεία
"ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." με την εταιρεία Belterra Investments Limited.

Η διαδικασία πώλησης της θυγατρικής εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία
της έκθεσης των Οικονομικών Καταστάσεων.

13. Μετρητά στην τράπεζα

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

2019
€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2,158

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
γνωστοποιείται στη σημείωση 6 των οικονομικών καταστάσεων.

14. Μετοχικό κεφάλαιο

2019 2019
Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά 173,339,016 173,339,016

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' ολοκλήρου
Έκδοση μετοχών Τάξη Α 173,339,015 173,339,015
Έκδοση μετοχών Τάξη Β 1 1

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 173,339,016 173,339,016
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14. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

Εγκεκριμένο κεφάλαιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της είναι 173.339.016 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €1 η καθεμιά.

Εκδοθέν κεφάλαιο

Κατά την ημερομηνία ίδρυσής της, η Εταιρεία εξέδωσε προς τους υπογραφείς του ιδρυτικού της εγγράφου 1.000
συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία.

Στις 5 Αυγουστου 2019, η Εταιρεία έκδοσε επιπρόσθετες 173.338.015 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1. 

Επίσης, στις 16 Αυγούστου 2019 η Εταιρεία έκδοσε 1 μετοχή τάξης Β αξίας €1.

Ως αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 173.339.016 μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.

15. Πληρωτέα

2019
€

Οφειλόμενα έξοδα 5,831
Άλλοι πιστωτές 476

6,307

Η εύλογη αξία των πληρωτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται
πιο πάνω.

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από τη δημόσια εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε η οποία  είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών και κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

16.1 Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένα μέρη
2019

Όνομα Φύση συναλλαγών €
Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε Χρηματοδοτικές 20,000
Γιώργος Στέγγος Χρηματοδοτικές 1,867

21,867

17. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, το οποίο εξέδωσε η μητρική εταιρεία Τεχνική
Ολυμπιακή Α.Ε, ενόψει των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας της πανδημίας, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
ελέγχοι που προβλέπονται στην σύμβαση πώλησης της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ως εκ τούτου η τελική τιμή πώλησης
της δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Στις 11 Αυγούστου 2020 η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της θυγαρτικής εταιρείας T.O SHIPPING LTD με
συνολικό αριθμό μετοχών 1.000 και ονομαστική αξία €1 η καθεμία. 
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17. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (συνέχεια)

Στις 2 Οκτωβρίου 2020 η θυγατρική εταιρεία T.O. SHIPPING LTD  συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της
εταιρείας AKITETA MARINE LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, η οποία (AKITETA MARINE LLC) απέκτησε το πλοίο
μεταγοράς εμπορευματοκιβωτίων με την ονομασία RIO BLACKWATER. Για την ως άνω συμμετοχή της η T.O.
SHIPPING LTD κατέβαλε ποσό ανερχόμενο σε USD 1.548.750.

Στις 18 Νοεμβρίου 2020 η θυγατρική εταιρεία T.O. SHIPPING LTD συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της
εταιρείας KALMAR MARITIME LLC με έδρα της νήσου Μάρσαλ, η οποία (KALMAR MARITIME LLC) απέκτησε πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο θα μετανομαστεί σε AKITERA. Για την ως άνω συμμετοχή της η T.O.
SHIPPING LIMITED κατέβαλε ποσό ανερχόμενο σε USD 889.875.

Στις 25 Νοεμβρίου 2020 η θυγατρική εταιρεία T.O. SHIPPING LTD συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της
εταιρείας KITHIRA MARITIME LLC με έδρα της νήσου Μάρσαλ, η οποία (KITHIRA MARITIME LLC) απέκτησε πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο θα μετονομαστεί σε TONSBERG. Για την ως άνω συμμετοχή της η T.O.
SHIPPING LIMITED κατέβαλε ποσό ανερχόμενο σε USD 1.252.275.

Στις 27 Νοεμβρίου 2020 μεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία από την Belterra Invesments Ltd, χωρίς αντίτιμο, οι μετοχές
της εταιρείας Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E., στην οποία είχε εισφερθεί ο κατασκευαστικός κλάδος της «ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», κατά ποσοστό 88,42%, όση δηλαδή ήταν η συμμετοχή της Εταιρεία στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» προ
της συναλλαγής της 15.04.2020. Σημειώνεται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος δεν αποτελούσε τμήμα της συναλλαγής
αυτής. 

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 η θυγατρική εταιρεία T.O. SHIPPING LTD συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της
εταιρείας KIMI MARITIME LLC με έδρα της νήσου Μάρσαλ, η οποία (KIMI MARITIME LLC) απέκτησε πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο θα μετονομαστεί σε MARIANNA I. Για την ως άνω συμμετοχή της η T.O.
SHIPPING LIMITED κατέβαλε ποσό ανερχόμενο σε USD 889.875.

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

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 6
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