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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ISQUARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ISQUARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως 
και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, 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.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 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 δικλίδες 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 δικλίδων της εταιρείας.  Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων 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. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ISQUARE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 

 Αθήνα, 28 Μαΐου  2013 
 

ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς                          Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ: 113 
Λ. Κηφισίας 268            Δημήτρης Σούρμπης 
152 32 Χαλάνδρι               Αρ Μ ΣΟΕΛ: 16891 
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Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
i. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011 
 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Οι  συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
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ii.Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011 

                    (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 
 
 
 
Οι  συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
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iii. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012   
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Οι  συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
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iv. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Οι  συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  

1. Γενικές πληροφορίες 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ISQuare – 

Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (η «Εταιρεία») µε ηµεροµηνία 31 

Δεκεµβρίου 2012, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). 

 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στα εξής : 

- Στην εµπορία 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, καθώς και λογισµικού.  

- 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 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 τεχνικής υποστήριξης των υπό της Εταιρείας διατιθεµένων ειδών. 

     - 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. 

 

Την 30η Σεπτεµβρίου 2010 ολοκληρώθηκε, µε την καταχώρηση στο µητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών της υπ.’ Αριθµ. 12473/30.09.2010 εγκριτικής απόφασης, η 

απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής  Eταιρείας «RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 

Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγµένης Τεχνολογίας» σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 

Ν.2166/93 και άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20. 

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας  «Quest 

Συµµετοχών Α.Ε. » (πρώην «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.») και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 
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οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο Όµιλος Quest ( ο «Όµιλος»). Οι ενοποιηµένες 

καταστάσεις του Οµίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της µητρικής www.quest.gr 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δηµοσίευση από το Διοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας στις  26 Μαρτίου 2013 και υπόκεινται στην έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων. 

H σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 
1) Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος  
2) Μάρκος Μπιτσάκος Αντιπρόεδρος 
3) Κων/νος Σταυρόπουλος Διευθύνων Σύµβουλος 
4) Δηµήτριος Εφορακόπουλος Μέλος  

 

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ώς εξής: 

 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής , στο Δήµο Καλλιθέας, στην οδό Αλ.Πάντου 27. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.isquare.gr 

 
2. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών 
Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρµοστεί σε όλα τα 

χρόνια που παρουσιάζονται εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά. 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της της Ανώνυµης Εταιρείας «ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου 2012 έχουν καταρτιστεί βάσει 

των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), περιλαµβανοµένων των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διερµηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί 
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 

εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 

γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια 

του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που 

εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις 

που είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

 

2.2 Συνέχιση δραστηριότητας 
H Εταιρεία εκπληρώνει τις καθηµερινές της ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης µέσω των 

δηµιουργούµενων χρηµατοροών και των σχετικών πόρων που έχει στη διάθεση τους, 

περιλαµβανοµένων και των τραπεζικών χορηγήσεων. 

Οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες πιθανώς να δηµιουργήσουν περιορισµούς στο επίπεδο 

ζήτησης για τα προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και στη ρευστότητά της για το προβλεπτό µέλλον. 

Οι προβλέψεις της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές µεταβολές στην εµπορική της 

απόδοση, δηµιουργούν την εύλογη προσδοκία στη Διοίκηση ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς 

πόρους για να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στο εγγύς µέλλον. 

Ως εκ τούτου η Εταιρεία συνεχίζει να υιοθετεί την «αρχή της επιχειρηµατικής συνέχειας της 

δραστηριοτήτά της» κατά τη σύνταξη των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που 

έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2012. 

Διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης 

ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση.  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα 

οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 

απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 

Ιανουαρίου 2013 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το 

ΣΔΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες 

απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης.  H Εταιρεία βρίσκεται 

στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 

9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί,η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΔΠΧΑ 

9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ΔΛΠ 

40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 

εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση 

τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της 

εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των 

εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 

χρηµατοοικονοµικά. Επί του παρόντος η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν οι 

τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον 

είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Επί του παρόντος η Εταιρεία 

αξιολογεί την επίδραση που θα έχει η τροποποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους 

των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία 

(κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε 

εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών 

και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του 

εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων 

που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Επί του παρόντος η Εταιρεία αξιολογεί την 

επίδραση που θα έχουν η τροποποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΣΔΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 

πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας 

οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι 

συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής 

οντότητας. Επί του παρόντος η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν η τροποποίηση 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε 

κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επί του παρόντος η Εταιρεία αξιολογεί την 

επίδραση που θα έχουν η τροποποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ (Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 

που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 
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Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη 

συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε 

(α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων 

και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 

ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των 

ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 

ΔΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα 

συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το 

ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 8 

«Λειτουργικοί τοµείς». 

 

 

 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα (το 

νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος), και το νόµισµα παρουσίασης της 

Εταιρείας.   

 
 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών 

που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 

διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή 

των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, αναγνωρίζονται στα  

Αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται 

όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.  

 

 

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 ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
Κτίρια 20 - 25 έτη 

Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός 4 - 7 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε τέλος χρήσεως. 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. 
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2.6 Υπεραξία 

 
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα 

αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Κατά 

την ηµεροµηνία εξαγοράς / απορρόφησης (ή κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού 

επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες 

δηµιουργίας ταµειακών ροών, ή σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που 

αναµένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή. Η αποµείωση προσδιορίζεται µε εκτίµηση του 

ανακτήσιµου ποσού των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται µε την 

υπεραξία.  

Αν η λογιστική αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένης και της 

αναλογούσας υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζηµία 

αποµείωσης.  

Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν και δεν 

αντιλογίζονται. 

Αν τµήµα µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, 

πωληθεί, τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική 

αξία του τµήµατος αυτού προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζηµία. Η αξία της 

υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του 

τµήµατος που πωλήθηκε και του τµήµατος της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών που 

παραµένει.  
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2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνεται το κόστος κτήσης λογισµικού  που προέκυψε 

από αγορά καθώς επίσης και εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία τα οποία 

αφορούν δαπάνες ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών και προγραµµάτων λογισµικού για τα 

οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αυτών ως στοιχεία του άυλου ενεργητικού 

σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 38. Η ωφέλιµη ζωή αυτών εκτιµήθηκε από 1 ως 4 έτη. 

 Τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία συντίθενται από το άµεσο κόστος 

µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (πλέον των αντιστοίχων 

εργοδοτικών εισφορων),το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στα Αποτελέσµατα στο έτος που προκύπτουν. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 

τους, η διαφορά (ζηµιά αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα Αποτελέσµατα.  

 

2.8 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων µε 

απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι 

λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς 

αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να 

µην είναι ανακτήσιµη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στα Αποτελέσµατα. Η 

ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της 

αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία 

τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 

άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή 

παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 

πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο 

που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται 

στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
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Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούµενα έτη, εκτός της υπεραξίας, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αποµείωση 

αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός 

αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

 

 

2.9 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον 

οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το 

χρόνο απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία 

αναφοράς. 

 
(α) Δάνεια 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 αναφοράς τα οποία συµπεριλαµβάνονται 

στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνουν τις κατηγορίες 

«πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και «ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα». 

. 

 (β) Διαθέσιµα 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 άλλες 

κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό, εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την 

πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία αναφοράς. 

 Αναγνώριση και επιµέτρηση  
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 ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή µεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει 

µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
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Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   

Τα διαθέσιµα προς πώληση  χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µετέπειτα παρουσιάζονται 

στην εύλογη αξία τους. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, 

επιµετρούνται στο κόστος. 

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 ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. 

Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι 

ένα  χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία. 

Για τα διαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται στο κόστος, αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά  υπολογίζεται σαν η διαφορά 

µεταξύ του κόστους κτήσης και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών 

προεξοφληµένων µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου. Οι ζηµιές αποµείωσης  δεν αναστρέφονται.Για την αποµείωση των Εµπορικών 

Απαιτήσεων βλέπε σηµ. 2.12  

 

 

 
2.10 Αποθέµατα  
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου 

συντρέχει περίπτωση. 
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2.11 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 στα Αποτελέσµατα. 

 
2.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις 

όψεως, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι δύο µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και 

χαµηλού ρίσκου. 

 
 
2.13 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.  Άµεσα κόστη για την έκδοση 

µετοχών, εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού 

οφέλους . 

 
2.14 Δανεισµός 

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. 

 
2.15 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
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Ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη 

φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται στα Αποτελέσµατα  εκτός εάν σχετίζεται µε ποσά που έχουν 

αναγνωρισθεί στα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα» ή απευθείας στην «Καθαρή Θέση». Στη 

περίπτωση αυτή ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα» ή απευθείας 

στην «Καθαρή Θέση». Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη 

φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία αναφοράς στη χώρα που 

διενεργούνται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο τη περίοδο κατά την οποία 

προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη 

φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των 

ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε 

συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε 

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται 

µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την 

οποία θα πραγµατοποιηθεί η απαίτηση ή θα τακτοποιηθεί η  υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη 

τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την 

ηµεροµηνία αναφοράς.        

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.16 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 
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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 αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία αναφοράς προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
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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. 

 
2.17 Προβλέψεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά 

την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  

Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που 

περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης 

εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού.Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 

παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του 

χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.    

 
 

 

2.18 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.   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 αναφοράς ως µείωση των εσόδων, µε βάση στατιστικά στοιχεία. 
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(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, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης τους. 

 

2.19 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, στη 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 στις 

δανειακές υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου της µίσθωσης.  

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. 

 
2.20 Διανοµή µερισµάτων 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή  

κατά την οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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2.21 Ανακατατατάξεις κονδυλίων και στρογγυλοποιήσεις 
Διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου της “QUEST GROUP» εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές 

αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της 

µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 

 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία της , η οποία λειτουργεί µε 

συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.  Το Διοικητικό 

Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 

ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο  κίνδυνος αγοράς (µεταβολές 

σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες,κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίου και κίνδυνο τιµών),ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη  και συνεπώς το µεγαλύτερο 

µέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.  

 

Κίνδυνος Διακύµανσης επιτοκίων 
 
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά 

έσοδα και οι ταµειακές 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. Δάνεια 

µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Δάνεια µε σταθερό 

επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 
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Ενδεχόµενη µεταβολή στην παρούσα χρήση των επιτοκίων δανεισµού κατά +/-0,5% θα 

µειώσει/αυξήσει τα κέρδη µετά φόρων κατά € -/+  39 χιλ.(2011: € -/+  63 χιλ). 

 

Κίνδυνος τιµών 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Η εταιρεία  ελέγχει τη φερεγγυότητα των πελατών της και περιορίζει το χρονικό διάστηµα 

πίστωσης προς αυτούς σε λιγότερο από 30 ηµέρες σαν συνηθισµένη πρακτική, ελαχιστοποιώντας 

έτσι τον συγκεκριµένο κίνδυνο. Επίσης τα διαθέσιµα και τα ισοδύναµα διαθεσίµων της εταιρείας 

τοποθετούνται σε αξιόπιστες και αναγνωρισµένες τράπεζες όπου ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 

περιορισµένος.  

Η κατανοµή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η εύλογη αξία κάθε 

κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. Προβλέψεις σχηµατίζονται για απαιτήσεις οι 

οποίες είναι επισφαλούς είσπραξης και έχει αξιολογηθεί ότι θα καταλήξουν σε ζηµιά. Η ανάλυση 

ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της 

πιστωτικής περιόδου αλλά µη αποµειωµένα είναι η ακόλουθη: 
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Επίσης παραθέτουµε την ανάλυση ενηλικίωσης  των αποµειωµένων απαιτήσεων από πελάτες και 

λοιπούς χρεώστες: 

 

 

Τα αποµειωµένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονοµική 

θέση και αναµένεται ότι µέρος αυτών θα εισπραχθεί. 

(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας 

Υψηλό κεφάλαιο κίνησης, επαρκείς πηγές µετρητών µειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο έλλειψης 

ρευστότητας. Σωστή διαχείρηση των ταµειακών ροών της  εταιρείας για εκπτώσεις από 

προµηθευτές την καθιστούν ανταγωνιστική . 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιµώµενες εκροές αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις της Εταιρείας: 
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3.2 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας 

της να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της  ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους 

µετόχους και οφέλη για τα λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την Εταιρεία και να διατηρεί µια 

βέλτιστη κεφαλαιακή διάθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. 

Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το 

διανεµόµενο µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους µετόχους, να 

εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται 

στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. Η στρατηγική της διοίκησης είναι να διατηρήσει το 

συντελεστή µόχλευσης σε ικανοποιητικά επίπεδα για τις ανάγκες της Εταιρείας.  

 

 

     
 
3.3 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών  
Η Εταιρεία δεν διαθέτει στοιχεία που να αποτιµώνται στην έυλογη αξία. 

 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 

γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

στους επόµενους 12 µήνες αφορούν: 

 

(α) Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία 
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Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος και αναβαλλόµενη 

φορολογία διότι υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός 

προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από 

αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το εάν θα της επιβληθούν 

επιπλέον φόροι.  Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς 

αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το κονδύλι του φόρου εισοδήµατος στη κατάσταση 

αποτελεσµάτων της χρήσης στην οποία θα προκύψει. 

 

(β) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Η παρούσα αξία των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, 

που καθορίζονται µε αναλογιστικές µελέτες χρησιµοποιώντας παραδοχές. Οι παραδοχές που 

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της σχετικής υποχρέωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, 

οι µελλοντικές αυξήσεις µισθών και ο πληθωρισµός. Οποιαδήποτε µεταβολή σε αυτές τις 

παραδοχές έχει αντίκτυπο στην παρούσα αξία των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων. Η 

Εταιρεία αναθέτει τις αναλογιστικές µελέτες σε έµπειρους ανεξάρτητους αναλογιστές οι οποίοι 

καθορίζουν το ύψος των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων στο τέλος κάθε έτους. 

 

(γ) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη το ανοικτό 

υπόλοιπο των επιµέρους χρεωστών, την ενηλικίωση των απαιτήσεων και τους όρους πιστωτικής 

πολιτικής. 

(δ) Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας 
Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τη λογιστική 

πολιτική που περιγράφεται στην Σηµείωση 2.6.  Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας 

ταµειακών ροών προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσης αυτών.  Οι υπολογισµοί της αξίας 

χρήσης απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων (βλ. Σηµείωση 5). 

 

 
5. Υπεραξία 
Η µεταβολή της Υπεραξίας της Εταιρείας έχει ως εξής: 
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Το κονδύλι ποσού ευρώ 4.931.928  αφορά την οριστική σχηµατισθείσα υπεραξία εξαγοράς της 

εταιρείας «Rainbow A.E.» που απορροφήθηκε εντός του 2010. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβει σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας υπεραξίας.  

Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται σύµφωνα µε 

υπολογισµό της αξίας χρήσης της (value in use). Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί προβλέψεις 

ταµειακών ροών που προκύπτουν από οικονοµικούς προυπολογισµούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί 

από την Διοίκηση και καλύπτουν τριετή περίοδο. 

Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση για τον υπολογισµό των µελλοντικών 

ταµειακών ροών, προκειµένου να διενεργηθεί έλεγχος απαξίωσης υπεραξίας είναι οι εξής: 

Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 16,1%, Αύξηση πωλήσεων 8%, µικτό περιθώριο 12% και 

Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 2%.  

Τα προυπολογισθέντα µικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µικτά περιθώρια 

που πραγµατοποιήθηκαν το αµέσως προηγούµενο έτος προσαυξηµένα κατά την προσδοκώµενη 

βελτίωση απόδοσης. 

Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν ενδείξεις αποµείωσης. 

 
6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία: 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
8. Αναβαλλόµενος φόρος 

 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί του συνόλου των προσωρινών 

φορολογικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής   και της φορολογικής αξίας του Ενεργητικού και 

των Υποχρεώσεων.Για τη χρήση του 2012 ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων έγινε µε 

συντελεστή 20%. 
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Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει 

χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν 

οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της  

Χρήσης είναι οι παρακάτω : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

                                 

10. Αποθέµατα 
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Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποτίµησης των αποθεµάτων έχει ως εξής : 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
11. Eµπορικές απαιτήσεις 
 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της κίνησης των προβλέψεων έχει ως εξής: 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ηλικίας των Εµπορικών Απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 

  



     

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεµβρίου 2012 
 

 

36 

Οι Εµπορικές Απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:   

 

 
12. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση: 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση την 31/12/2012 περιλαµβάνουν 

επενδύσεις στην µη εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο εταιρεία “ Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις Α.Ε.”  

 

 

 

 

Η  συµµετοχή στην  εταιρεία “ Τεχνολογικό  Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ”  αφορούσε την συµµετοχή 

της απορροφούµενης Εταιρείας RAINBOW AE, στην εν λόγω Εταιρεία. Το ποσοστό συµµετοχής 

της ISQUARE AE πλέον , στη εταιρεία “Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ” ανέρχεται σε 3,33% 

και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν προυποθέσεις ενοποίησης.  

Κατά την 31/12/2012 η Εταιρεία προέβη σε αποµείωση της συµµετοχής της για την Εταιρεία 

“Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ”, ποσού € 118.265, βασιζόµενη στον ισολογισµό της 

31/12/2011 της συγκεκριµένης Εταιρείας καθώς και σε εκτιµήσεις για τα αποτελέσµατα της 

χρήσης 2012.  

 

13. Λοιπές απαιτήσεις 
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Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:   
 
 
 

 
 

 
 
14. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως ή προθεσµίας 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πραγµατικά καθορίζονται σύµφωνα µε τα κυµαινόµενα επιτόκια 

και διαπραγµατεύονται ανά περίπτωση. 
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15. Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεµατικά  
 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 
                               
                                Αριθµός µετοχών        Κοινές µετοχές           Σύνολο 
   
Υπόλοιπα 01/01/12               60.000                    60.000                 60.000 
 
Υπόλοιπα 31/12/12              60.000                     60.000                 60.000 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ και διαιρείται σε 60.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε µία. 

 
ii) Αποθεµατικά  
 
 
 

 

 

 

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων 

καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι 

το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 

αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

Στα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνεται ποσό ύψους 1.208.601 € το οποίο προέρχεται από 

φορολογηµένα κέρδη της απορροφούµενης RAINBOW AE των ετών 1995-2002. Επίσης ποσό 

61.742 € αφορά αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπου, το οποίο 

προέρχεται από διανοµή κερδών επίσης της απορροφούµενης RAINBOW AE των ετών 1995-

2002. 

  
16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 

Τα κονδύλια που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν υπολογίζονται µε βάση τις 

οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική 

µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι παροχές που αντιστοιχούν στην ολοκληρωµένη υπηρεσία κατά 

την ηµεροµηνία αποτίµησης αντιµετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναµενόµενες παροχές κατά το 

έτος µετά την ηµεροµηνία αποτίµησης (µελλοντική υπηρεσία). Στους υπολογισµούς λαµβάνονται 

υπόψη τα ποσά της αποζηµίωσης συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τον νόµο 2112/20 και 

τα δεδοµένα σχετικά µε τους ενεργούς εργαζοµένους κατά τον Δεκέµβριο 2012. 

  

 

 

 
 
Η µεταβολή της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής: 
 
 
 

 
 

 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην  Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος είναι τα παρακάτω: 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:  
 
 

 

 

17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 

 

 

 

 

 

18. Δανειακές υποχρεώσεις 
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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 τον Ιανουάριο 2010 η 

Εταιρεία είχε εισπράξει το σύνολο του δανείου ήτοι το ποσό  των ευρώ 11.000.000. 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 Quest Συµµετοχών Α.Ε. 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 ποσού ευρώ 825 χιλ καταβλήθηκε τον  Οκτώβριο  2010, η 

δεύτερη ποσού ευρώ 825  χιλ.τον Απρίλιο 2011,  η τρίτη δόση ποσού ευρώ 825 χιλ. τον 

Οκτώβριο 2011, η τέταρτη δόση ποσού ευρώ 825 χιλ τον Απρίλιο 2012 και η πέµπτη δόση τον 

Οκτώβριο 2012 ποσού ευρώ 825 χιλ. 

 

Η Μητρική Εταιρεία Quest Holdings 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 Δανεισµού (Σύνολο Τραπεζικού Δανεισµού 

µείον Διαθέσιµα) 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 Δανείου 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 Δανείου, να είναι µεγαλύτερο του 2,00. 
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(3) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού Δανεισµού (Σύνολο Τραπεζικού Δανεισµού 

µείον Διαθέσιµα) προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, πρέπει, καθ’όλη τη διάρκεια του Οµολογιακού 

Δανείου, 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 τρέχουσα και την προηγούµενη χρήση. 

 
19. Έξοδα ανά κατηγορία 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Κατανοµή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία :  
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20. Άλλα λειτουργικά έσοδα-έξοδα (καθαρά) 

 
 

 

 

 

 
21. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
22. Λοιπά κέρδη – ζηµιές καθαρά 
 
 
 

 
 



     

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεµβρίου 2012 
 

 

44 

 
 
23. Έξοδο φόρου 
 
 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάσει τον τρέχοντα φορολογικά συντελεστή της 

χρήσης 2012,  20% (2011, 20%). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
24. Παροχές σε εργαζοµένους 
 
 

 

 

 
25. Δεσµεύσεις  
 
Η εταιρεία εκτός από τις συνήθεις δεσµεύσεις που προκύπτουν από τις συµβάσεις µε τους 

πελάτες της δεν έχει άλλες σηµαντικές δεσµεύσεις.  
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26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνεται η Μητρική Εταιρείας Quest Συµµετοχών Α.Ε.  καθώς και  

θυγατρικές αυτής.Συγκεκριµένα, τα συνδεδεµένα µέρη είναι τα παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

Tα έσοδα της Εταιρείας  από τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη προέρχονται από 

πωλήσεις εµπορευµάτων σύµφωνα µε τις καταστατικές δραστηριότητες της  οι οποίες 

κατανέµονται κυρίως µεταξύ της INFOQUEST TECHONOLOGIES AEBE και της ISTORM 

Μ.ΕΠΕ. Οι πωλήσεις προς τις υπόλοιπες Εταιρείες   είναι µικρής έκτασης και  αφορούν  επίσης 

πωλήσεις εµπορευµάτων. 

Οι απαιτήσεις από τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν υπόλοιπα λογαριασµών από τις πωλήσεις 

αυτές. 

Tα έξοδα της Εταιρείας αφορούν λήψη υπηρεσιών, κυρίως από την INFOQUEST 

TECHONOLOGIES AEBE,οι οποίες διακρίνονται σε λήψη υπηρεσιών logistics, λήψη υπηρεσίων 

τµήµατος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, λήψη υπηρεσιών υποστήριξης µηχανογραφικού 

συστήµατος, καθώς και λήψη λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών µικρότερης έκτασης. 

Επίσης στα έξοδα της Εταιρείας περιλαµβάνονται τα µισθώµατα που καταβάλλει στην QUEST 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ για την χρήση των εγκαταστάσεών της.Τέλος  οι συναλλαγές µε την ACS 

A.E.E αφορούν µικρής έκτασης υπηρεσίες ταχυδροµικής και µεταφορικής φύσεως που 

παρέχονται από αυτήν, αλλά και αµοιβή προς την ACS A.E.E για την αναλαµβανοµένη 

υποχρεώση δηλαδή της παροχής και διατήρησης υπέρ της ISQUARE AE, προς την Τράπεζα 

UBS,  συµφωνηθείσας εγγυήσεως και ασφαλείας. 

Οι υποχρώσεις προς τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν αντίστοιχα υπόλοιπα λογαριασµών από τη 

λήψη αυτή των υπηρεσιών. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν 

προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν 

ως εξής: 
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, 

γίνονται σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 

 
27. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

 

Εγγυητικές Επιστολές 

 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις 

και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες 

δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
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28. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 
 
Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 

 
 
Η Εταιρεία µισθώνει κτίρια και µεταφορικά µέσα µε λειτουργικές µισθώσεις. Τα µελλοντικά 

πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
29. Ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις 
 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης 

Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από 

Νόµιµους Ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο δηµόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να 

λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 

Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται 

από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο 

εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης», που συνοδεύεται από το 

Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Eώς την δέκατη ηµέρα του εβδόµου µήνα 

από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτηµα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από το Νόµιµο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό 

γραφείο και συγκεκριµένα στη βάση δεδοµένων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ). Το Υπουργείο Οικονοµικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες 
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του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο 

των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» 

στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά  για την χρήση που έληξε την 31/12/2010 ενώ έχει 

περαιώσει φορολογικά, σύµφωνα µε το Νόµο 3888/2010, τη χρήση που έληξε την 31/12/2009. 

Η απορροφούµενη Εταιρεία RAINBOW AE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση που έληξε 

την 30/06/2010, ενώ έχει περαιώσει φορολογικά, σύµφωνα µε το Νόµο 3888/2010, τη χρήση που 

έληξε την 30/06/2009. Για την περαίωση της χρήσης αυτής η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 

158.619,15 € (145.929,62  € µετά την έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής). 

Για τη χρήση 2011, εκδόθηκε για την Εταιρεία το "Φορολογικό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης" 

χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που 

συµπεριλήφθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις του 2011. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, το 

οικονοµικό έτος που λήγει την 31 Δεκεµβρίου 2011 θεωρείται τελικό από πλευράς φορολογικού 

ελέγχου µετά το πέρας δεκαοχτώ µηνών από την υποβολή του "Φορολογικού Πιστοποιητικού 

Συµµόρφωσης" στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

 

Για τη κλειόµενη χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Από τη διεξαγωγή αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της 

Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που 

έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία έχει 

διενεργήσει σωρευτικά πρόβλεψη, για ενδεχόµενες φορολογικές διαφορές που θα προκύψουν  σε 

φορολογικό έλεγχο, ποσού,  € 77.000 για την ανέλεγκτη χρήση της απορροφούµενης Εταιρείας 

RAINBOW AE και ποσού 123.000 € για την ανέλεγκτη χρήση της Εταιρείας. 

 
30. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας  στις 31/12/2012 ανέρχεται σε 43  άτοµα 

αντίστοιχα, ενώ στις 31/12/11 ανερχόταν  σε 41  άτοµα. 
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31. Σηµαντικά εταιρικά γεγονότα 
 
Στις 18 Ιουνίου 2012 συνήλθε  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και 

ενέκρινε, τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011, την απαλλαγή των 

µελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, την εκλογή Eλεγκτικής Eταιρείας Ορκωτών 

Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012  και τέλος ενέκρινε τις αµοιβές και 

αποζηµιώσεις των µελών του ΔΣ για τη χρήση 2011, καθώς και προενέκρινε τις αµοιβές και 

αποζηµιώσεις για τη χρήση 2012. 

 
32. Αµοιβή ελεγκτών 
Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της  χρήσης 

01.01.2012 - 31.12.2012 ανήλθε στο ποσό των € 20.000.Επίσης η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών 

για τη χορήγηση Ετήσιου Πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1994) ανήλθε στο ποσό των € 17.000. 

 
33. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
Με την ψήφιση του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονοµικό έτος 2014 

(χρήση 2013) και µετά, αυξήθηκε από 20% σε 26%. Λόγω του ότι η αύξηση αυτή αποτελεί µη 

διορθωτικό γεγονός σύµφωνα µε το ΔΛΠ 10 παρ. 22, εάν η ανωτέρω αλλαγή του φορολογικού 

συντελεστή εφαρµόζονταν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας της κλειόµενης 

χρήσης, θα είχε θετική επίδραση στα µετά από φόρους αποτελέσµατα της Εταιρεία ύψους ευρώ 

17.970.  

  

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
 

Καλλιθέα, 26 Μαρτίου 2013 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.           Ο Δ/νων Σύµβουλος        Ο Οικονοµικός Διευθυντής    Ο Προϊστάµενος  Λογιστηρίου 
 
 

 
 
Θεόδωρος Δ.Φέσσας         Κων/νος Δ. Σταυρόπουλος         Ιωάννης Σ.Γαβριηλίδης         Γεώργιος Μ.Δελώνας 
  Α.Δ.Τ. ΑΕ 106909                      Α.Δ.Τ. ΑΗ 058375                    Α.Δ.Τ. ΑΖ 048370                     Α.Δ.Τ. Ξ 098132 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ISQuare – Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 
( 1/1/2012 - 31/12/2012) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012-

31/12/2012 της  “ISQuare-Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” (Eταιρεία) και να σας 

δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 
1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η τέταρτη εταιρική  χρήση και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 

01/1/2012 έως και 31/12/2012. 

 Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία  και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

 
 

 Η Εταιρεία  πραγµατοποίησε Πωλήσεις κατά  τη χρήση αυτή ποσού €   50.124.949, ελαφρώς αυξηµένες 

κατά 1,5% έναντι της προηγούµενης χρήσης, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανέρχονται σε κέρδη  € 

1.807.721 έναντι € 2.233.702 της προηγούµενης χρήσης, µειωµένα κατά 19,07%. Τα Κέρδη της 
χρήσεως προ φόρων ανέρχονται  σε  €   1.465.437  έναντι  € 1.798.110  της προηγούµενης χρήσης και  

τα Κέρδη της χρήσεως µετά από φόρους ανήλθαν σε  €   1.058.412  έναντι € 1.168.574  της 

προηγούµενης χρήσης µειωµένα κατά 9,43%. 

 

2.Οικονοµική θέση της εταιρείας  
 

Τα Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε  € 787.206 έναντι € 838.082 της προηγούµενης 

χρήσης. 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 144 έναντι € 226 της προηγούµενης χρήσης. 

 

H  υπεραξία € 4.931.928 που εµφανίζεται  προέκυψε από από την απορρόφηση της (κατά 100% 

θυγατρικής) Rainbow AE κατά το 2010. 

 

 Tα Αποθέµατα εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 276.484 και ανήλθαν σε  €  1.006.380. 

 

Οι Απαιτήσεις ανήλθαν σε  € 8.395.166 έναντι € 9.629.875 της προηγούµενης χρήσης. 

Μειωµένα  κατά € 472.276 εµφανίζονται και τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τα οποία ανήλθαν σε  

€ 3.281.105. 

 

To µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέµεινε το ίδιο όπως προέκυψε κατά τη σύστασή της στις 

11/9/2008 οριζόµενο σε εξήντας χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000), καταβληµένο στο σύνολό του, διαιρούµενο σε 

εξήντα χιλιάδες (60.000) ονοµαστικές  µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η κάθε 

µια (ΦΕΚ 13783/17-12-2008). 
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Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2012  ανέρχονταν σε ποσό € 4.118.286, αυξηµένα κατά € 1.058.412, 

έναντι της προηγούµενης χρήσης. 

Tο Οµολογιακό Δάνειο ανερχόταν την 31/12/2012 σε € 6.875.000 εκ των οποίων  € 1.650.000 είναι 

πληρωτέα στην επόµενη χρήση. 

  

Oι  Προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 7.519.767,  έναντι € 6.574.947 της 

προηγούµενης χρήσης. 

 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: 

 
 

Aριθµοδείκτες  οικονοµικής  διάρθρωσης : 

                                                   31/12/12                                             31/12/11 

Κυκλοφορούν  ενεργητικό            12.682.651              68,06%               14.113.152             69,77% 

Σύνολο  ενεργητικού                    18.633.519                                         20.228.766 

 

                                                  31/12/12                                              31/12/11 

 Πάγιο  ενεργητικό                         5.719.278               30,69%                 5.770.236            28,52% 

Σύνολο  ενεργητικού                    18.633.519                                           20.228.766  

 

                                                31/12/12                                              31/12/11 

Κυκλοφορούν  ενεργητικό              12.682.651         138,31%                 14.113.152           138,03% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      9.169.767                                         10.224.947 

 

                                               31/12/12                                              31/12/11 

Κεφάλαιο κίνησης                        3.512.884          27,70%                   3.888.205             27,55% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό            12.682.651                                        14.113.152 

 

 

 

Οι  παραπάνω  δείκτες  δείχνουν  την  αναλογία  των  κεφαλαίων  που  έχουν  διατεθεί  σε  κυκλοφοριακό  
και  πάγιο  ενεργητικό. 

                                                31/12/12                                              31/12/11 

 Ίδια  κεφάλαια                              4.118.286             28,37%                   3.059.874          17,82% 

Σύνολο  υποχρεώσεων               14.515.233                                           17.168.892 

 

Ο  παραπάνω  δείκτης  δείχνει  την  οικονοµική  αυτάρκεια  της  Εταιρείας. 

                                                31/12/12                                              31/12/11 

Σύνολο  υποχρεώσεων              14.515.233           77,90%                     17.168.892         84,87% 

Σύνολο  παθητικού                     18.633.519                                            20.228.766 
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                                                                 31/12/12                                                31/12/11 

 Ίδια  κεφάλαια                                       4.118.286            22,10%                       3.059.874       15,13% 

Σύνολο  παθητικού                              18.633.519                                              20.228.766 

 

Οι  παραπάνω  δείκτες  δείχνουν  τη  δανειακή  εξάρτηση  της  εταιρείας. 

       

                                                        31/12/12                                                 31/12/11 

 Μικτά  αποτελέσµατα                            6.228.316           12,43%                         6.486.633       13,14% 

Πωλήσεις  αποθεµάτων &                   50.124.949                                               49.381.959 

 Υπηρεσιών 

 

 

                                                          31/12/12                                              31/12/11 

Καθαρά   απο/τα    εκµ/σεως                    1.807.721        3,61%                        2.233.702          4,52% 

Πωλήσεις  αποθεµάτων  & υπηρεσιών  50.124.949                                         49.381.959 

 

                                                        

                                                         31/12/12                                               31/12/11 

Καθαρά  αποτ/τα χρήσεως προ φόρων   1.465.437         35,58%                        1.798.110      58,76% 

Ίδια κεφάλαια                                           4.118.286                                             3.059.874 

 

 

                                                          31/12/12                                               31/12/11 

Πωλήσεις αποθεµάτων &  υπηρεσιών    50.124.949    1.217,13%                   49.381.959    1.613,86% 

Ίδια κεφάλαια                                             4.118.286                                            3.059.874 

 
Οι  παραπάνω  δείκτες  δείχνουν  την απόδοση και αποδοτικότητα   της  Eταιρείας. 

 
 

3.  Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου της “QUEST GROUP» εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 

όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 

 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία της , η οποία λειτουργεί µε 

συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.  Το Διοικητικό Συµβούλιο 

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη 

διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο  κίνδυνος αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες,κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίου και κίνδυνο τιµών),ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας. 
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 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη  και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος 

των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.  

Κίνδυνος Διακύµανσης επιτοκίων 
 
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και 

οι ταµειακές 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. Δάνεια µε 

µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Δάνεια µε σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 

Ενδεχόµενη µεταβολή στην παρούσα χρήση των επιτοκίων δανεισµού κατά +/-0,5% θα µειώσει/αυξήσει 

τα κέρδη µετά φόρων κατά € -/+  39 χιλ.(2011: € -/+  63 χιλ). 

Κίνδυνος τιµών 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία  ελέγχει τη φερεγγυότητα των πελατών της και περιορίζει το χρονικό διάστηµα πίστωσης προς 

αυτούς σε λιγότερο από 30 ηµέρες σαν συνηθισµένη πρακτική, ελαχιστοποιώντας έτσι τον συγκεκριµένο 

κίνδυνο. Επίσης τα διαθέσιµα και τα ισοδύναµα διαθεσίµων της Εταιρείας τοποθετούνται σε αξιόπιστες 

και αναγνωρισµένες τράπεζες όπου ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος.  

Η κατανοµή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € : 

 

 

 

 

 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. Προβλέψεις σχηµατίζονται για απαιτήσεις οι οποίες είναι 

επισφαλούς είσπραξης και έχει αξιολογηθεί ότι θα καταλήξουν σε ζηµιά. Η ανάλυση ενηλικίωσης των 

απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της πιστωτικής περιόδου αλλά µη 

αποµειωµένα είναι η ακόλουθη: 
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Επίσης παραθέτουµε την ανάλυση ενηλικίωσης  των αποµειωµένων απαιτήσεων από πελάτες και 

λοιπούς χρεώστες: 

 

 

 

 

Τα αποµειωµένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονοµική θέση και 

αναµένεται ότι µέρος αυτών θα εισπραχθεί. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Υψηλό κεφάλαιο κίνησης, επαρκείς πηγές µετρητών µειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο έλλειψης 

ρευστότητας. Σωστή διαχείρηση των ταµειακών ροών της  Eταιρείας για εκπτώσεις από προµηθευτές την 

καθιστούν ανταγωνιστική. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιµώµενες εκροές αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις της Εταιρείας: 

 

 

 

 

4.  Κίνδυνος Οικονοµικής Συγκυρίας 
Η ιδιαίτερα δυσµενής οικονοµική συγκυρία στην χώρα µας έχει επηρεάσει σηµαντικά το σύνολο της 

οικονοµικής δραστηριότητας στον τοµέα της πληροφορικής ,τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία έχοντας χτίσει πλέον µια ισχυρή πελατειακή βάση,  συνεχίζοντας να 

δίνει έµφαση και να επενδύει στην ποιοτική αναβάθµιση του υπάρχοντος δικτύου και στην ενδυνάµωση 

του µε νέα βελτιωµένα σηµεία πώλησης και επιθετικές ενέργειες προώθησης και ανάπτυξης, εκτιµά ότι θα 

υπάρξει περεταίρω  ώθηση των πωλήσεων και ο  κίνδυνος αυτός θα είναι διαχειρίσιµος. 

Στο βαθµό όµως που υπάρξει επιδείνωση των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών ενδεχόµενα αυτό να 

επιφέρει περιορισµό στο ρυθµό ανάπτυξης των πωλήσεων της Εταιρείας. 

 
 
 

5.    Ανάπτυξη της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 και προοπτικές για το 2013 
  

Ανάπτυξη της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 
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Το 2012 η εταιρεία iSquare συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Παρά την 

πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση, την ύφεση στην καταναλωτική ζήτηση, την ισχυρή πτώση στην 

αγορά πληροφορικής, η iSquare παρουσίαση αξιοσηµείωτη αντοχή και έκλεισε θετικά σε πωλήσεις και 

κερδοφορία το 2012. Παρουσίασε µια οριακή αλλά θετική αύξηση πωλήσεων κατά +1,5 % διατηρώντας 

ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες και την ανταγωνιστικότητα της στην αγορά. 

  

Το 2012 ήταν το έτος όπου η αγορά των ταµπλετών ενισχύθηκε σηµαντικά στην παγκόσµια και Ελληνική 

αγορά και το iPad αποτέλεσε τον ηγέτη του χώρου. Οι πωλήσεις του iPad ενίσχυσαν σηµαντικά τις 

πωλήσεις της εταιρείας το 2012, αλλά ταυτόχρονα είχαν και πολλαπλά οφέλη και σε άλλους τοµείς, όπως 

της περαιτέρω διείσδυσης στην επαγγελµατική και στην εκπαιδευτική αγορά, στην ανάπτυξη εφαρµογών, 

αλλά και της παρουσίασης συνολικών πλέον λύσεων για καταναλωτές, επαγγελµατίες αλλά και 

µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οργανισµούς. Η αγορά των tablets σηµειώνει 

παγκόσµια ισχυρή ανάπτυξη µε ρυθµούς που ξεπερνούν το 80% και το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα όπου 

ήδη αυτή η αγορά αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι στην αγορά πληροφορικής. Σε αυτή την αγορά το iPad 

είναι ο ηγέτης µε µερίδια που ξεπερνούν το 45% και αποτελεί ήδη το σηµαντικότερο έσοδο για την 

εταιρεία και µάλιστα µε µεγάλες προσδοκίες για τα επόµενα έτη. Το 2012 τα έσοδα από την κατηγορία του 

iPad ξεπέρασαν τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

 

Επίσης το 2012 ήταν και µια σηµαντική χρονιά περαιτέρω ανάπτυξης και του εµπορικού δικτύου 

πωλήσεων της εταιρείας µε την καλύτερη απόδοση στη λειτουργία των καταστηµάτων που πωλούν 

αποκλειστικά τα προϊόντα Apple, τα γνωστά πλέον Apple Premium Resellers, καθώς και την ποιοτική 

αναβάθµιση πολλών σηµείων πώλησης αλυσίδων λιανικής µε έµφαση στα προϊόντα Apple. Έτσι το 2012 

αναβαθµίσαµε περισσότερα από 30 σηµεία πώλησης σε αλυσίδες λιανικής πανελλαδικά και στην Κύπρο. 

Τα αποτελέσµατα της περαιτέρω επέκτασης µας είναι ορατά τόσο στην αύξηση των πωλήσεων που 

καταγράφηκε όσο και στην βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες. 

Ο κρίσιµος τοµέας της εκπαίδευσης ήταν σηµείο αναφοράς για την εταιρεία και το οικοσύστηµα Apple το 

2012, µιας και ξεκίνησε συνεργασία µε 4 κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύµατα για προγράµµατα iPad 1-1, 

δηλαδή ένα iPad για κάθε µαθητή. Το 2012 ήταν εξαιρετικά σηµαντικό και για το επίπεδο των 

παρεχοµένων υπηρεσιών µιας και σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών, η iSquare 

αύξησε τα ποσοστά ικανοποίησης σε όλους τους δείκτες που γίνεται η µέτρηση.  

 

Σηµαντικές συµφωνίες που έλαβαν χώρα στη χρήση 2012 
 

Δεν υπήρξαν σηµαντικές συµφωνίες κατά το 2012. 

 
Προοπτικές Ανάπτυξης της Εταιρείας  
 

Το 2013, σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις θα είναι ένα ακόµα έτος ύφεσης και ισχυρής οικονοµικής κρίσης, 

µε περαιτέρω ύφεση στην αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει χτίσει πλέον µια ισχυρή 

πελατειακή βάση που συνεχώς µεγαλώνει µε ταχείς ρυθµούς, ένα εξαιρετικό δίκτυο πωλήσεων από 

αλυσίδες λιανικής, εγκεκριµένους από την Apple µεταπωλητές και καταστηµάτων Apple Premium 

Resellers, µε αποτέλεσµα να στοχεύσει ακόµα µια χρονιά σε ανάπτυξη. Σε εµπορικό επίπεδο, η iSquare 

θα επιδιώξει να συνεχίσει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο 
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µε προσθήκη νέων συνεργασιών τόσο µε αλυσίδες λιανικής πώλησης όσο και µε µεταπωλητές 

προστιθέµενης αξίας για την καλύτερη και πληρέστερη προβολή των προϊόντων και λύσεων της Apple. 

Επίσης, θα συνεχίσει να δίνει έµφαση και να επενδύει στην ποιοτική αναβάθµιση του υπάρχοντος δικτύου 

και στην ενδυνάµωση του µε νέα βελτιωµένα σηµεία πώλησης και επιθετικές ενέργειες προώθησης και 

ανάπτυξης. Στοχεύουµε στην λειτουργία ακόµα 2 νέων καταστηµάτων Apple Premium Resellers στην 

Θεσσαλονίκη και σε άλλη επαρχιακή πόλη, ώστε να επεκτείνουµε και να ενδυναµώσουµε ακόµα 

περισσότερο το δίκτυο Apple. Τα καταστήµατα Apple Premium Reseller που είναι αποκλειστικής διάθεσης 

προϊόντων και υπηρεσιών Apple, προβλέπεται να δώσουν νέα ώθηση στις πωλήσεις, καθώς και να 

βελτιώσουν σηµαντικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να συµβάλλουν στην περαιτέρω ικανοποίηση των 

πελατών παρέχοντας την απόλυτη εµπειρία της Apple. Το εκτεταµένο και δυναµικό δίκτυο πωλήσεων θα 

συµπληρωθεί από την περαιτέρω ενδυνάµωση του δικτύου εξουσιοδοτηµένων Εκπαιδευτικών Κέντρων 

Apple που συµπληρώνει το οικοσύστηµα της Apple µέσω της εκπαίδευσης και πιστοποίησης σύµφωνα 

µε τα υψηλά πρότυπα της. 

 

Το 2013 θα είναι ιδιαίτερο ισχυρό στην προϊοντική κατηγορία των iPad, όπου και µε την εισαγωγή και 

διάθεση του iPad mini θα ενδυναµώσουµε περαιτέρω την θέση µας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά 

και θα ενισχύσουµε τις πωλήσεις και την κερδοφορία. Ταυτόχρονα στοχεύει στην εξάπλωση της 

παρουσίας του οικοσυστήµατος Apple στην Εκπαίδευση, µε συνεργασίες µε νέα σχολεία και εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα σε όλη τη χώρα που θα δώσουν νέα ώθηση τόσο στις πωλήσεις αλλά κυρίως στην Νέα 

Εκπαιδευτική Πλατφόρµα του 21ου αιώνα. 

  

Οι προοπτικές της εταιρείας για το 2013 κρίνονται θετικές τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε 

επίπεδο κερδοφορίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστούµε τη σηµερινή δεινή θέση της αγοράς. 

 
6. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

Εγγυητικές Επιστολές 
 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 

άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες δεν 

αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  
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7.   Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 
της παρούσας έκθεσης. 
 

Με την ψήφιση του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) 

και µετά, αυξήθηκε από 20% σε 26%. Λόγω του ότι η αύξηση αυτή αποτελεί µη διορθωτικό γεγονός 

σύµφωνα µε το ΔΛΠ 10 παρ. 22,εάν η ανωτέρω αλλαγή του φορολογικού συντελεστή εφαρµόζονταν για 

τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας της κλειόµενης χρήσης θα είχε θετική επίδραση στα 

µετά από φόρους αποτελέσµατα της Εταιρεία ύψους ευρώ 17.970.  

 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

8.   Υποκαταστήµατα 
 

 Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 
2012. 

Με τιµή, 
                                   
 
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Καλλιθέα,   26 Μαρτίου 2013 
 
Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών 
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
Θεόδωρος Δ. Φέσσας 
         Πρόεδρος                                       

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Η παρούσα έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από οκτώ (8) 
σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται  στην Έκθεση Ελέγχου ηµεροµηνίας 28 Μαΐου 2013. 
                                                                                                                  

 
Αθήνα, 28 Μαΐου  2013 
 

ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς                          Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ: 113 
Λ. Κηφισίας 268                     Δηµήτρης Σούρµπης 
152 32 Χαλάνδρι                       Αρ Μ ΣΟΕΛ: 16891 


