
ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 
δ.τ.:ISQuare Α.Ε.. 

Α.Μ.Α.Ε.  66823/01ΝΤ/Β/08/268 
 
 
 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 
από 11 Σεπτεµβρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 2 

            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 
  

Έκθεση Aνεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 
  

 Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήµατος για την  υπερδωδεκάµηνη  περίοδο που έληξε  31 
∆εκεµβρίου 2009  5 

  

 Ισολογισµός  της 31 ∆εκεµβρίου 2009  6 

  
 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  για την  υπερδωδεκάµηνη  περίοδο που έληξε 
 31 ∆εκεµβρίου 2009  7 

  

Κατάσταση Ταµιακών Ροών για την  υπερδωδεκάµηνη  περίοδο που έληξε  31 ∆εκεµβρίου 
2009  8 

        
 Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 9 
     1. Γενικές πληροφορίες 9 
     2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 9 
     3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 15 
     4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 16 
     5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 17 
     6. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 17 
     7. Αναβαλλόµενη φορολογία 18 
     8. Αποθέµατα 18 
     9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18 
   10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 18 
   11. Μετοχικό κεφάλαιο 18 
   12. ∆ανεισµός 19 
   13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 20 
   14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 
   15. Έξοδα ανά  κατηγορία 21 
   16. Άλλα λειτουργικά έσοδα  - έξοδα (καθαρά) 21 
   17. Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 21 
   18. Φόρος Εισοδήµατος 21 
   19. Παροχές σε εργαζόµενους 22 
   20. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 22 
   21. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 22 
   22. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 23 
   23. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 23 
   24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 23 
   25. Αµοιβή ελεγκτών 23 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 3 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας Isquare - Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών. 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Isquare - Ανώνυµη Εταιρεία 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (η Εταιρεία) , που αποτελούνται από  τον ισολογισµό της 31 
∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών της πρώτης υπερδωδεκάµηνης χρήσεως 11 Σεπτεµβρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009 , καθώς 
και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
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 ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων.Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση από 11 Σεπτεµβρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 
2009 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Αθήνα,  15 Απριλίου 2010 
 
∆ηµήτριος Σούρµπης 
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 16891 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Λ. Κηφισίας 268 Χαλάνδρι 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 113 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
 

 
Σηµείωση 

11.9.2008-
31.12.2009 

Πωλήσεις  10.979.899   

Κόστος Πωληθέντων 15 -10.076.365   

Μικτό Κέρδος  903.534   

Έξοδα διάθεσης 15 -350.949   

Έξοδα διοίκησης 15 -222.196   

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 16 17.489   

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  347.878  
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17 30.896 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  17 -250.582 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) -καθαρά  -219.687 

Κέρδη προ φόρων  128.191   
 
Φόρος εισοδήµατος 18 46.060   

Καθαρά κέρδη  χρήσης  174.251   
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους   0 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως  174.251 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ισολογισµός 
 

 Σηµείωση 31.12.2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5 4.612  
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 6 11.493.046   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 46.060 
  11.543.717  
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Αποθέµατα 8 363.720 
Πελάτες 9 950.848 
Λοιπές απαιτήσεις 9 604.773 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10 234.663 
  2.154.005 
Σύνολο ενεργητικού  13.697.722 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους   
Μετοχικό κεφάλαιο 11 60.000 
Αποτελέσµατα εις νέον  173.001 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  233.001 
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
∆άνεια 12 8.140.000 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 13 4.811 
  8.144.811 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
∆άνεια 12 2.842.056 
Προµηθευτές 14 1.749.790 
Λοιπές υποχρεώσεις 14 728.063 
  5.319.909 
Σύνολο υποχρεώσεων  13.464.721 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  13.697.722 

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

11 Σεπτεµβρίου 2008 - - - 
Καθαρό κέρδος χρήσεως                                         174.251 174.251 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 
χρήσεως                                                  - 174.251 174.251 
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου   -1.250 -1.250 

Καταβολή µετοχικού κεφαλαίου 60.000   60.000 

31 ∆εκεµβρίου 2009 60.000 173.001 233.001 
 

    
 
 
 
 
 
  
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 8 

Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
 11.9.2008-

31.12.2009 
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη χρήσης 174.251 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:  
Φόρο -46.060 
Αποσβέσεις 222 
Πιστωτικοί τόκοι -30.896 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 250.582 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 

Αύξηση αποθεµάτων -363.720 
Αύξηση απαιτήσεων -1.555.621 
 Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.477.854 
Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης  

4.811 
(Μείον):  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -250.582 
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  660.841 
Επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ενσώµατων πάγιων στοιχείων (σηµ. 5) -4.834 
Απόκτηση θυγατρικών  εταιρειών (σηµ. 6) -11.493.046 
Τόκοι εισπραχθέντες 30.896 
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες  -11.466.984 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 

60.000 
-1250 

Εισπράξεις/αποπληρωµές από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 10.982.056 
  
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  11.040.806 
Καθαρή αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως  
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 

234.663 
0 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως (σηµ. 10) 234.663 
  

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Isquare – Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εταιρεία) ιδρύθηκε το 2008 και 
δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τοµείς:  

- Στην εµπορία, στην εκµίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers), περιφερειακών µηχανηµάτων 
αυτών (εκτυπωτών, οθονών, µονάδων αποθηκεύσεως δεδοµένων, µονάδων επικοινωνίας κ.λ.π) 
αναλωσίµων ειδών (µελανοταινιών, µαγνητοταινιών, µαγνητικών δίσκων κ.λ.π.), ανταλλακτικών και 
εξαρτηµάτων όλων των ανωτέρω.  
- Στην προµήθεια, εµπορία διανοµή και προώθηση παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, 
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών επικοινωνιακού 
εξοπλισµού και εν γένει δικτύων µεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδοµένων, ανταλλακτικών και 
εξαρτηµάτων αυτών καθώς και στην ανάπτυξη παραγωγή και στη διάθεση λογισµικού (software) για τη 
λειτουργία των ανωτέρω. 
- Στην εισαγωγή από το εξωτερικό (προς εµπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών µηχανηµάτων, αναλωσίµων, ειδών εξοπλισµού επικοινωνίας, κινητής ή µη τηλεφωνίας, 
µεταφοράς δεδοµένων κ.λ.π) και στην αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού στην 
Ελλάδα και την αλλοδαπή των ειδών αυτών.  
- Στην µελέτη, σχεδιασµό, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση κάθε τύπου και τεχνολογίας 
συστηµάτων τηλεφωνίας καθώς και δηµοσίων και ιδιωτικών  τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεταφοράς 
φωνής, ήχου, εικόνας και δεδοµένων. 
- Στην παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση µε τα ανωτέρω συστήµατα 
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET). 
- Στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση συστηµάτων Ηλεκτρονικού Εµπορίου (E-
Commerce). 
- Στην προβολή, προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης στην ανάληψη και παραγωγή διαφηµιστικών εργασιών σε 
σχέση µε οποιονδήποτε τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 
- Στην παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της 
Εταιρείας διατιθεµένων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους. 

        - Στη συνεργασία µε υφιστάµενες ή ιδρυόµενες πάσης φύσεως  συναφείς επιχειρήσεις. 
- Στη συνεργασία µε άλλες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις για τη δηµιουργία δικτύων διανοµής και 
προώθησης των εµπορευµάτων και υπηρεσιών της. 

 
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής , στο ∆ήµο Καλλιθέας. 

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας  «Info-Quest 
Α.Ε.Β.Ε.» και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο Όµιλος Info-
Quest ( Όµιλος). Γι αυτό το λόγο, η Εταιρεία δεν ετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της µητρικής www.quest.gr. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
στις  15 Απριλίου 2010. 

 

2.     Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

  2.1     Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» που καλύπτουν τη υπερδωδεκάµηνη χρήση 2009 (11 Σεπτεµβρίου 2008 
– 31 ∆εκεµβρίου 2009), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,  και είναι σύµφωνες µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ισχύουν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί 
τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και 
παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό 
εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της 
∆ιοίκησης της Εταιρείας, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις 
αυτές. Οι σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις αναφέρονται στην σηµείωση 4. 
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2.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για µεταγενέστερες λογιστικές περιόδους. Η εκτίµηση της  Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση 
από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 
κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση 
των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την 
αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 
συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 
9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της 
οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να 
επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις 
αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. 
Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και 
µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 
εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα 
χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη 
εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το 
κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.  Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία 
θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  
 
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεµένα 
µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και 
απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές 
όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την 
ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα 
πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής 
για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα 
συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα 
προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους 
τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η 
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα 
των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν 
εφαρµόζεται στην Εταιρεία, καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.   
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Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την 
ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν 
στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία 
θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή. 
 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι παρακάτω 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   
 
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι 
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  
 
∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες»  
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.  
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση 
συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  
 
∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 
Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο 
στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  
 
∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  
 
∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική 
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  
 
∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να 
επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως 
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   
 
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 
Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από 
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις 
συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα 
αποτελέσµατα.  
 
2.3      Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας είναι το ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται 
σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την 
ηµέρα της συναλλαγής. Κατά  την ηµέρα του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα 
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή  οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 
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2.4 Θυγατρικές Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις σε κόστος κτήσεως µείον αποµείωση. 

 
2.5     Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως  µειωµένα µε τις σωρευµένες 
αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που 
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος 
των σχετικών παγίων εφόσον  προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του 
παγίου  ή  µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των ενσώµατων υπολογίζονται µε τη σταθερή 
µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, 
οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση 
κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή  οι 
ζηµίες  αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
2.6      Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι    ενσώµατες  ακινητοποιήσεις και άλλα  µη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  ενεργητικού  εξετάζονται για 
πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους 
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει 
το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η 
ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής 
τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 
από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 
µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει 
τη δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές 
στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών 
στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση 
αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως 
έσοδο. Η  ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της Εταιρείας και ως εκ 
τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 
 
2.7  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 
α) ∆ανειακά περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από 
την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και 
οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στις κατηγορίες πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για 
εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν 
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10  έτη 



ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 13 

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 
διακρατήσει ως τη λήξη τους.  Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο 
µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που 
είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό 
στοιχείο. Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµιακών ροών από τις 
επενδύσεις λήγουν ή µεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 
ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   
Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της 
Κατάστασης  Συνολικού Εισοδήµατος µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της περιόδου που προκύπτουν. 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.  
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία,  η 
Εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους 
προεξόφλησης ταµιακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες 
του εκδότη. 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα  
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία.  Για µετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή 
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµία που υπολογίζεται 
σαν η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµία 
αποµείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από το 
αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. Οι ζηµίες αποµείωσης 
των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος δεν αναστρέφονται 
µέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος. 
 
2.8      Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση 
τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος. 
 
2.9      Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως, καθώς 
και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 
 
2.10      Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους . 
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2.11     ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) 
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
2.12    Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα 
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές 
χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά 
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται 
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης, 
βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής 
αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά 
την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
 
2.13      Παροχές σε εργαζόµενους 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευµένες. 
 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης στα οποία συµµετέχει η Εταιρεία χρηµατοδοτούνται µέσω πληρωµών σε 
κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα. Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν 
τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.   
Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταµεία (π.χ. 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών στα Ταµεία , µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της Εταιρείας  σε περίπτωση 
που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόµενους. Το δεδουλευµένο κόστος των 
προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που αφορά και περιλαµβάνονται 
στα έξοδα προσωπικού. 
Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα οποία 
καταβάλλεται στον εργαζόµενο σύνταξη ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το µισθό.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της ανειληµµένης υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον τις µεταβολές που 
προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η 
καθορισµένη παροχή υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 
και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.  
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην 
περίοδο ωρίµανσης. 
 
 
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 
τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο 
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
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αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη 
υποχρέωση. 
 
2.14    Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται 
πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α)Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Σε περιπτώσεις εγγύησης 
επιστροφής χρηµάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ως 
µείωση των εσόδων, µε βάση στατιστικά στοιχεία. 
 
(β)Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
(γ)Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί 
της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
(δ)Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, µε την είσπραξή τους. 
 
2.15  Μισθώσεις  
Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές 
της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των 
µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 
κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 
επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το 
χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό 
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους. 
 
2.16      ∆ιανοµή µερισµάτων 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή  κατά την 
οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου της «Info-Quest A.E.B.E.» εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 
όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη 
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική 
τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση των εταιρειών του Οµίλου.   
Η διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η 
οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
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ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

(1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της 
διεξάγεται σε Ευρώ. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει 
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. 

(2) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταµιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Οι δανειακές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της 
αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά.  
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε 
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 
την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 
 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία πραγµατοποιεί κατά βάση πωλήσεις προς τη θυγατρική της Rainbow ΑΕ, η οποία  έχει θεσπίσει 
και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση 
κάλυψη των απαιτήσεων της.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµιακά διαθέσιµα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές 
οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης , οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης σε µη προεξοφληµένες τιµές. 
 
Χρηµατοοικονοµικές  Υποχρεώσεις           
31/12/2009 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη   Σύνολο 
∆ανεισµός 2.842.056 1.320.000 6.820.000  10.982.056 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.477.854 0  0   2.477.854 

  5.319.909 1.320.000 6.820.000  13.459.909 

3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Για τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 
χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης . 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία.  Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιµο για τον  Όµιλο και την Εταιρεία,  για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια  εκτιµήσεων και την υιοθέτηση 
παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η 
εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα 
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µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να 
έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης 
είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, 
που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα  ισχύοντα. Οι βασικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης κυρίως αφορούν την 
πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος :  
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός 
του φόρου είναι αβέβαιος. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε 
ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν 
προσωρινά εκκρεµείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία 
του φορολογούµενου και, µε βάση τους ελέγχους αυτούς, να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις 
φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων 
χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

 

5.    Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
        Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται  ως εξής:   
 

  
Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Κόστος   
11 Σεπτεµβρίου 2008  0 
Προσθήκες  4.834 
31 ∆εκεµβρίου 2009  4.834 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
11 Σεπτεµβρίου 2008  0 
Αποσβέσεις χρήσεως  -222 
31 ∆εκεµβρίου 2009  -222 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  4.612 

 

6.Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
 
 31.12.2009 

11 Σεπτεµβρίου 2008 0 
Προσθήκες 11.493.046 
31 ∆εκεµβρίου 2009 11.493.046 
 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας στις θυγατρικές της έχουν ως εξής: 

31/12/2009 

Επωνυµία Κόστος Χώρα 
εγκατάστασης 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

    
Rainbow Computer AE 11.493.046 Ελλάδα 100% 
 11.493.046    

Η Εταιρεία απέκτησε τη θυγατρική κατά την διάρκεια του 2009.  Το τίµηµα εξαγοράς 
(συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων) ανήλθε σε €11.493.046 και καταβλήθηκε σε µετρητά κατά την 
διάρκεια της χρήσης.  
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7. Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης - 

Πίστωση στα αποτελέσµατα 46.060 

Υπόλοιπο λήξης (απαίτηση) 46.060 
 
 
                                               
  Φορολογικές Ζηµιές Λοιπά Σύνολο 

11 Σεπτεµβρίου 2008 - - - 

Πίστωση στα αποτελέσµατα 45.124 936 46.060 

Υπόλοιπο λήξης(απαίτηση) 45.124 936 46.060 
 
 
8.Αποθέµατα 
 
 31.12.2009 
Αποθέµατα 363.720 
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 363.720 
 
 
9. Πελάτες και  Λοιπές  απαιτήσεις 
 
 31.12.2009 
Πελάτες 119 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη (Σηµ. 22) 950.729 
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις 950.848 
Προκαταβολές 4.860 
Έξοδα εποµένων  χρήσεων 599.913 
Σύνολο 1.555.621 
  
  31.12.2009 
Μη ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 950.848 

 
Όλα τα ποσά  εκφράζονται σε ευρώ. 
 
 
10.Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης 
ταµιακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
 

 
 
 
 
31.12.2009 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  225 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 234.438 
Σύνολο 234.663 

11. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
 Αριθµός 

µετοχών  Κοινές µετοχές 
        

Σύνολο 
11 Σεπτεµβρίου 2008 0  0 0 
Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
την έναρξη 60.000  60.000 

 
60.000 

31 ∆εκεµβρίου 2009 60.000   60.000  60.000   
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Στην 31 ∆εκεµβρίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας €1 η καθεµία. 
 
 
12. ∆ανεισµός 
 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2009
Μακροπρόθεσµος δανεισµός  
Οµολογιακό ∆άνειο  8.140.000 
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 8.140.000 
  
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  
Τραπεζικά δάνεια 2.182.056 
Οµολογιακό ∆άνειο  660.000 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.842.056 
Σύνολο δανείων 10.982.056 

 
 
Οµολογιακό δάνειο 
 
Την 1 Οκτωβρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε µε την Alpha τράπεζα σύµβαση εκδόσεως οµολογιακού δανείου 
ύψους Ευρώ 11.000.000 διάρκειας 5 ετών. Μέχρι το τέλος της κλειόµενης χρήσεως η Εταιρεία είχε εισπράξει 
από το δάνειο αυτό το ποσό των ευρώ 8.800.000. Το δάνειο αυτό λήφθηκε µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση 
της ενδιάµεσης χρηµατοδοτήσεως από την ίδια τράπεζα της εξαγοράς του συνόλου των µετοχών της εταιρείας 
Rainbow Α.Ε. Για την εξασφάλιση του ανωτέρου δανείου έχει εγγυηθεί η µητρική Info-Quest A.E.B.E. Το 
επιτόκιο δανεισµού είναι το Euribor πλέον περιθωρίου 2,75%. Η πληρωµή του δανείου θα γίνει σε 9 δόσεις 
των οποίων οι πρώτες 8 αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού ποσού του δανείου και η τελευταία θα είναι 
καταβλητέα την ηµεροµηνία λήξης του δανείου προς εξόφληση του 40% του συνολικού ποσού του δανείου. 
Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 15η Οκτωβρίου 2010. 
Η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί  ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα, όπως αυτές 
καθορίζονται από τους ακόλουθους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες: 
(1) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού ∆ανεισµού (Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισµού µείον 
∆ιαθέσιµα) προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων µη συµπεριλαµβανοµένων εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσµάτων (EBITDA) πρέπει να διατηρηθεί για την οικονοµική χρήση του 2009 µικρότερο 
του 6,00, για την οικονοµική χρήση του 2010 µικρότερο του 5,75, για την οικονοµική χρήση του 2011 
µικρότερο του 5,25, για την οικονοµική χρήση του 2012 µικρότερο του 4,00 και για την υπόλοιπη διάρκεια 
του Οµολογιακού ∆ανείου και µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, µικρότερο του 3,75. 
(2) Το πηλίκο του δείκτη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων µη συµπεριλαµβανοµένων εκτάκτων 
και ανόργανων αποτελεσµάτων (EBITDA) προς Χρεωστικούς Τόκους µείον Πιστωτικούς Τόκους πρέπει, 
καθ’όλη τη διάρκεια του Οµολογιακού ∆ανείου, να είναι µεγαλύτερο του 2,00. 
(3) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού ∆ανεισµού (Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισµού µείον 
∆ιαθέσιµα) προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, πρέπει, καθ’όλη τη διάρκεια του Οµολογιακού ∆ανείου, να είναι 
µικρότερο του 0,50. 
Η µέτρηση των ως άνω χρηµατοοικονοµικών δεικτών γίνεται σε εξαµηνιαία βάση, επί των ενοποιηµένων 
ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις δεν λαµβάνονται υπ’όψιν οι εταιρίες που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο Όµιλος τηρώντας τις συµβατικές του δεσµεύσεις ικανοποιούσε τους προαναφερόµενους δείκτες κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2009. 
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13.Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

 31.12.2009 
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:  
Συνταξιοδοτικές παροχές 4.811 
Σύνολο 4.811 

 

 
11.9.2008-
31.12.2009 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα :  
Συνταξιοδοτικές παροχές 4.811 
Σύνολο 4.811 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω: 
 

 31.12.2009 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 4.811 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 0 
  
Υποχρέωση στον ισολογισµό 4.811 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήµατος είναι τα παρακάτω: 
 
 

 

 
11.9.2008-
31.12.2009 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.811 
  
  
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε 
εργαζόµενους  (Σηµ. 19) 4.811 

 
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό: 

 31.12.2009 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 0 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 4.811 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 4.811 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 31.12.2009 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,10% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,00% 

 

14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 31.12.2009 

Προµηθευτές 1.544.802 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη (Σηµ. 22) 204.988 
Σύνολο προµηθευτών                                        1.749.790 
 
Λοιπές υποχρεώσεις 
∆εδουλευµένα έξοδα 230.650 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι- 
τέλη 497.414 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 728.064   
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15. Έξοδα ανά κατηγορία 
 

                    Σηµ. 
11/9/2008-
31/12/2009 

Παροχές σε εργαζοµένους 19 -98.336 
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδα -10.076.365 
Αποσβέσεις ενσώµατων 
παγίων 6 -223 
Λειτουργικά ενοίκια 
µίσθωσης   
  -Κτίρια  -12.491 
  -Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός  -3.999 
Μεταφορικά / έξοδα 
ταξιδίων  -3.744 
∆ιαφήµιση  -57.315 
Τηλεπικοινωνιακά κόστη  -2.000 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  -297.992 

Λοιπά  -97.045 

Σύνολο  -10.649.510 
 

Κατανοµή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία 
11/9/2008-
31/12/2009

Κόστος πωληθέντων -10.076.365 
Έξοδα διάθεσης -350.949 
Έξοδα διοίκησης -222.196 
Σύνολο -10.649.510 

 
 
16. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 
 

 11/9/2008-
31/12/2009 

Λοιπά 17.489 
Σύνολο 17.489 

 
 
17. Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 
 11/9/2008-

31/12/2009 
Έξοδα τόκων  
 -Τραπεζικά δάνεια -214.852 
 - Εγγυητικές -19.903 
 - Λοιπά -15.828 

 -250.852 
 - Έσοδα τόκων 6 
 - Λοιπά 30.890 
Σύνολο -219.687 
 
 
18. Φόρος Εισοδήµατος 
 
 31.12.2009 

Φόρος χρήσης 0 

Αναβαλλόµενος φόρος 46.060 

Σύνολο 46.060 
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Ο φόρος εισοδήµατος επί του κέρδους προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιµοποιώντας το συντελεστή φόρων 25% επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά προκύπτει από τα 
παρακάτω : 
 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2009 

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων 128.191 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή για τα κέρδη της εταιρείας. 

 
 

-32.048 

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο 136.241 
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς -53.971 
∆ιαφορές φορολογικών συντελεστών -4.162 

Φόροι 46.060 
 
 
19. Παροχές σε εργαζόµενους. 
 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 σε  2 
άτοµα. 
 
 
20. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 
 

Ποσά σε Ευρώ  
 31.12.2009 
Υποχρεώσεις  
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές 3.500.000 
Εγγυήσεις σε τράπεζες από τρίτους 13.000.000 
Σύνολο 16.500.000 

 
Απαιτήσεις  
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από τρίτους 750.000 
Σύνολο 750.000 

 
 
21. Ανειληµµένες  υποχρεώσεις  
 
Υποχρεώσεις  λειτουργικών µισθώσεων  
 31.12.2009 
Έως 1 έτος 21.151 
Από 1-5 έτη 60.920 

 82.070 

 
 

 11.9.2008-
31.12.2009 

Μισθοί και ηµεροµίσθια -85.043 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης -7.643 
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών -4.811 
Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους -838 
Σύνολο -98.336 
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22 . Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη. 
 

  31.12.2009 
(α) Έσοδα 10.990.306 
(β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 410.271 
(γ) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 950.729 
(δ) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 204.988 
(ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 

και µελών της διοίκησης 84.901 

23.  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
 
- ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 11.9.2008-31.12. 2009. 
 
 
24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
Κατόπιν αιτήµατος της 100% θυγατρικής εταιρείας Rainbow Α.Ε. για διαγραφή των µετοχών της από το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 27 Ιανουαρίου 2010 το αίτηµα της 
τελευταίας.Κατόπιν της υπ’αρίθ. 538/28.1.2010 απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι µετοχές 
της 100% θυγατρικής εταιρείας Rainbow Α.Ε. διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 03.02.2010.   

25. Αµοιβή ελεγκτών 
 
Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών για τη  χρήση 11.09.2008-31.12.2009 ανήλθαν στο ποσό των € 1.500. 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2010 
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