
     

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 

 

 

1 

 

 

                              

 

 

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση από 

 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 

σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (“ΔΠΧΑ”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 

 

 

2 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Οικονοµικές Καταστάσεις .....................................................................................................................4 
i. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος .................................................................................................4 
ii. Κατάσταση Ισολογισµού ....................................................................................................................5 
iii. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ......................................................................................6 
iv. Κατάσταση Ταµειακών Ροών............................................................................................................7 
1. Γενικές Πληροφορίες.........................................................................................................................8 
2.      Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία................................................8 

2.1     Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων ...........................................................8 
2.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες .......................................................9 
2.3      Μετατροπή ξένων νοµισµάτων ............................................................................................12 
2.4 Θυγατρικές ..................................................................................................................................12 
2.5 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία ..............................................................................................13 
2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία .......................................................................................................13 
2.7      Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού ..................................................13 
2.8  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία .............................................................................14 
2.9 Αποθέµατα ...................................................................................................................................16 
2.10      Εµπορικές απαιτήσεις .........................................................................................................16 
2.11      Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα .....................................................................................16 
2.12      Μετοχικό κεφάλαιο .............................................................................................................16 
2.13     Δανεισµός .............................................................................................................................16 
2.14    Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) ...........................................................17 
2.15      Παροχές σε εργαζόµενους ................................................................................................17 
2.16    Αναγνώριση εσόδων .............................................................................................................18 
2.17  Μισθώσεις.................................................................................................................................19 
2.18      Διανοµή µερισµάτων ...........................................................................................................19 
3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου .................................................................................19 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ............................................................................19 
3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών .........................................................................................21 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως................................................21 
5. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις........................................................................................................22 
6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία .........................................................................................................24 
7. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες ........................................................................................24 



     

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 

 

 

3 

8. Αναβαλλόµενος φόρος ................................................................................................................26 
9. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ..........................................................................................26 
10. Αποθέµατα ...................................................................................................................................27 
11. Eµπορικές απαιτήσεις ................................................................................................................27 
12. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση: .........................................................28 
13. Λοιπές απαιτήσεις ......................................................................................................................29 
14. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων ...................................................30 
15. Ίδια κεφάλαια ..............................................................................................................................30 
16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού ........................................................................................31 
17. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ................................................................................................32 
18. Δανειακές υποχρεώσεις ............................................................................................................32 
19. Προβλέψεις..................................................................................................................................32 
20. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις....................................................................................33 
21. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις....................................................................................33 
22. Κόστος πωληθέντων...................................................................................................................33 
23. Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/ έρευνας και ανάπτυξης ............................................................34 
24. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης .....................................................................................................35 
25. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα...........................................................................................35 
26. Έσοδα από συµµετοχές σε θυγατρικές ...................................................................................36 
27. Έξοδο φόρου ...............................................................................................................................36 
28. Κέρδη ανά µετοχή ......................................................................................................................37 
29. Δεσµεύσεις ..................................................................................................................................37 
30. Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις .................................................................................37 
31. Εγγυητικές Επιστολές ...............................................................................................................38 
32. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. .........................................................................................38 
33. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ...................................................................................39 
34. Σηµαντικά εταιρικά γεγονότα....................................................................................................39 
35. Αµοιβή ελεγκτών ........................................................................................................................40 
36. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ..................................................................40 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή........................................................42 

 

 
 

 

 
 
 
 



     

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 

 

 

4 

 
Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
 

i. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΙ 2009 
 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

 

 

Οι  συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
 

 

 
 

 

!"µ

1/7/09-30/06/10 1/7/08-30/06/09
!"#$%& '()*+,-. 32 423 196 24 212 953
!/+0%& 12$345.02. 22 28 795 181 19 640 865

#$%&' ()*&+,-.µ/ 3 628 015 4 572 088
6$$* 7+%8* '#µ90:$$9;+92& 24 60 093 70 526

7<%8* =,%,#30,#>& ?9,0%;()@*& 23 (1 094 627) (1 718 360)
7<%8* 7(9;.*& !*, A.:B0;<3& 23 0 0
7<%8* ?9,0%;()@*& =,*45+92& 23 (1 169 473) (1 662 358)
()*&+,-.µ/ 01' 2'134 51"µ/&*6*&$%74 8/$ 

9)-46:&$%74 ()*&-,-.µ;&34 1 424 008 1 261 896
C(3µ*0%%,#%.%µ,#: 7<%8* 25 (4 730) (8 022)
C(3µ*0%%,#%.%µ,#: 7+%8* 25 80 379 119 466
7+%8* *B/ +;µµ90%D5& +9 4;)*0(,#5& 26 0 9 992

()*&-,+.µ/&/ 01* 2'134 1 499 657 1 383 332
7<%8% E/(%; 27 (516 682) (427 985)

()*&-,+.µ/&/ #-&; /)' 2'1*:< 982 975 955 347

8/&/4-µ"µ+4/ .- :

F90/D%;& 03& µ30(,#>& 982 975 955 347
=,#*,-µ*0* µ9,%G3E@*&
=/.$%; 8+16" /4; #-&*>? 28 0.1311 0.1274
1(%09,./µ9.% µ5(,+µ* *.: µ90%D> - -
A)*&-,+.µ/&/( 8+16") )1* @'134,>1"µ/&*6*&$%74, 

-)-46:&$%74 /)*&-,-.µ;&34 %/$ /)*.A+.-34 1 562 487 1 581 145

)*.; -%@1/.µ+4/ .- -:17
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ii. Κατάσταση Ισολογισµού 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΙ 2009  
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 
 
 
 
 
Οι  συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

!"µ

#$%&'"()*+ 30-06-10 30-06-09
!"#$ %&'($ 6 0 32 820
)*+,µ$-$ %&'($ 5 815 293 970 462

./(012 3$45/05678+µ82 90$(-:+8(2 9 10 973 16 053
)08*;<+8(2 +8 7"'$-5(412 8-$(58=82 7 0 444 672
>5?µ$-/4& +-/(@8=$ ;($71+(µ$ 05/2 0,#?+? 12 375 966 375 966

90$(-:+8(2 9*$A$##6µ8*/" B65/" 8 0 29 454

!,$-.- µ" */*.-0-&)1*2$ 3(-)4%56$ (-/ %$%&'"()*-, 1 202 232 1 869 427

90/71µ$-$ 10 1 255 371 467
)µ0/5(412 90$(-:+8(2 11 5 803 241 2 880 569
C($71+(µ$ 14 1 307 997 3 806 535
./(012 90$(-:+8(2 13 280 470 651 868

!,$-.-  */*.-0-&)1*2$ 3(-)4%56$ (-/ %$%&'"()*-, 7 392 963 7 710 439

!,$-.- #$%&'"()*-, 8 595 195 9 579 866

78)1 9%0:.1)1 91) ;<-4&%23%)=

38-/@(46 D8E&#$(/ 15 2 250 000 2 250 000
90/78µ$-(4& 15 2 551 697 2 496 552
385=+µ$-$ %5/2 C($*/µ:

0 0
D15;? )(2 F1/ 2 715 371 1 787 541

!,$-.- 91>1&?= @A3"= 7 517 068 6 534 093

G0/@58,+8(2 9*$A$##6µ8*/" B65/" 8 5 628 0

%5/A#1H8(2 19 183 972 50 000

G0/@58,+8(2 %$5/@,* %5/+I0(4/< .6'I )J6;/" 906 

K?* G0?58+=$ 16 33 899 84 840
%5/µ?78"-12 17 217 855 1 753 970
K51@/"+82 B/5/#/'(412 G0/@58,+8(2 20 256 681 548 741
L5$@"05678+µ$ C&*8($ 18 0 0
./(012 G0/@58,+8(2 21 380 092 608 222

!/$-.- ;<-4&%23%6$ 1 078 127 3 045 773

!,$-.- B1>"()*-, 8 595 195 9 579 866

<-3: %*0&13µA$1 3% %/&2
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iii. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΙ 2009  
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι  συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

!"#$%&'( 

'")*+,&$
-./0 1$ 20#&$ 3$&.* ,.$4"µ,#&'*

5.$#"+/6µ,#, 

"&7 8/$8
9:8$+$

-.(+$&., ',#* #;8 1; <$=+>$= 2008, 6:µ)?8, µ" #, @ABA 2 250 000 904 897 1 543 888 2 004 961 6 703 746

!"#$%µ& µ'$()µ*+%, 0 0 0 (1 125 000) (1 125 000)

-./.$* 012+'"3)µ.+. !'$(4526 01/07-30/06/2009 0 0 47 767 907 580 955 347

!"#,C$+D &E>?8 F"),+,>?8 G&, #;8 ."0>$E$ 01/07 - 30/06/2009 0 0 47 767 (217 420) (169 653)

-.(+$&.$ #?8 <E>?8 F"),+,>?8 ',#* #;8 30; <$=8>$= 2009 2 250 000 904 897 1 591 655 1 787 541 6 534 093

-.(+$&., ',#* #;8 1; <$=+>$= 2009, 6:µ)?8, µ" #, @ABA 2 250 000 904 897 1 591 655 1 787 541 6 534 093

!"#$%µ& µ'$()µ*+%, 0 0 0 0 0

-./.$* 012+'"3)µ.+. !'$(4526 01/07-30/06/2010 0 0 55 145 927 830 982 975

!"#,C$+D &E>?8 F"),+,>?8 G&, #;8 ."0>$E$ 01/07 - 30/06/2010 0 0 55 145 927 830 982 975

-.(+$&.$ #?8 <E>?8 F"),+,>?8 ',#* #;8 30; <$=8>$= 2010 2 250 000 904 897 1 646 800 2 715 371 7 517 068
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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 

01/07/2009-30/06/10 01/07/08-30/06/09

1 499 657                                           1 383 332                         

138 479                                              319 249                            
(71 837)                                               (44 362)                             

4 730                                                  8 022                                

370 212                                              342 411                             
(2 101 523)                                          1 135 004                         
(2 103 253)                                          584 266                            

(50 941)                                               -                                        

(4 730)                                                 (8 022)                               
(300 680)                                             (782 560)                           

(2 619 886)                                          2 937 340                         

(48 325)                                               (36 008)                             
60 413                                                -                                        
97 836                                                -                                        

-                                                         33 780                              
11 424                                                590                                   

-                                                         9 992                                
121 348                                              8 354                                

-                                                         1 100 000                         
-                                                         (1 100 000)                        
-                                                         (1 124 108)                        

-                                                         (1 124 108)                        
(2 498 538)                                          1 821 586                         
3 806 535                                           1 984 949                         
1 307 997                                           3 806 535                         
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1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρία RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΙΑ Προϊόντων και Yπηρεσιών Προηγµένης Tεχνολογίας” 

ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 3343/17.12.86), µε την επωνυµία “Rainbow Computer A.E.- Προϊόντων Yψηλής 

Tεχνολογίας”. Η Εταιρία λειτουργεί µε την επωνυµία “RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΙΑ Προϊόντων και 

Yπηρεσιών Προηγµένης Tεχνολογίας”, ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

30/12/2004. Είναι εγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών – Νότιος 

Τοµέας µε Α.Μ. 14278/01ΝΤ/B/86/133(2010). Η διάρκειά της έχει οριστεί (από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων) για είκοσι (20) χρόνια έως τις 17.12.2026 µε δυνατότητα παράτασης. Μέχρι 

τον Ιούλιο του 2010 ήταν εγκαταστηµένη στον Νέο Κόσµο Αττικής οδός Ηλία Ηλιού 75.  Από τον Ιούλιο 

του 2010 εγκαταστάθηκε στην Καλλιθέα Αττικής οδός Αλ.Πάντου 27, Τ.Κ. 17671, όπου  είναι και η έδρα 

της. Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν το 2001 στο Χρηµατιστήριο Αθηνών  όπου και διαγράφηκαν 

στις 03.02.2010, κατόπιν της υπ’ αρίθµ. 538/28.1.2010 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 

Η εταιρία από της ιδρύσεως της δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην αντιπροσώπευση των υπολογιστών και 

των προϊόντων λογισµικού της APPLE, στην αντιπροσώπευση και διάθεση προϊόντων λογισµικού 

(software) και περιφερειακών γνωστών οίκων, ενώ από τον Σεπτέµβριο του 2009 αποτελεί υποδιανοµέα 

της µητρικής Εταιρείας iSquare AE, η οποία είναι πλέον  ο επίσηµος διανοµέας προϊόντων APPLE. 

Ακόµη η εταιρία παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις σε µεγάλους πελάτες-λογαριασµούς και αναπτύσσει 

λογισµικό για εκπαιδευτικές εφαρµογές.  

Οι πωλήσεις της εταιρίας πραγµατοποιούνται κυρίως σε επίπεδο χονδρικής µέσω ενός πλήρως 

ανεπτυγµένου δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Μεταπωλητών. 

Επίσης µέχρι τώρα έχει αναπτύξει συνεργασία µε τις γνωστές αλυσίδες καταστηµάτων ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ, MULTIRAMA, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, FNAC, CARREFOUR, 

ΜΕDIA MARKT, KΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ELECTRONET, Ε-SHOP.gr κτλ.  

Η Εταιρεία είναι θυγατρική 100% της Εταιρείας iSquare AE, η οποία 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). Οι ενοποιηµένες 

αυτές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της µητρικής www.quest.gr. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2009 έως την 30η Ιουνίου 2010 εγκρίθηκαν 

από το Δ.Σ. στις 20 Σεπτεµβρίου 2010. 

 

 

2.      Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1     Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «RAINBOW Ανώνυµη Εταιρεία 

Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγµένης Τεχνολογίας» που καλύπτουν τη χρήση 2010 (1 Ιουλίου  2009 – 
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30 Ιουνίου 2010), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους  και είναι σύµφωνες µε τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών 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 30 Ιουνίου 2010. 

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 Διοίκησης της Εταιρείας, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να 

διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις αναφέρονται στην σηµείωση 

4. 

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. 

 

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

ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συµβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 
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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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 

2013.  

 

ΔΛΠ 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.   

 

ΔΛΠ 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. 

 

ΔΛΠ 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 
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αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρεία, καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το 

ΔΛΠ 39.   

 

 

ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανοµή 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. Δεν 

συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 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 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.   

 

ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 2.  

 

ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 

δραστηριότητες.  

 

ΔΛΠ 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.  
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ΔΛΠ 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.  

 

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 

χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

 

ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική 

οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

 

ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   

 

ΔΛΠ 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. 

 

2.4 Θυγατρικές  
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος 

κτήσεως µείον αποµείωση. 
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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 

Αυτοκίνητα 9 έτη 

Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός 4 - 7 έτη 

 

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 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 6 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.  

 

 

 

2.7      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 
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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  Διοίκηση 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. 

 

2.8  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 παρουσίασης. 

 

α) Δανειακά 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. 
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(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) 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 ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται 

στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 

12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.  

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 
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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. 

 

2.9 Αποθέµατα  

 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο µεταξύ του κόστους και  

της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης 

στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το 

κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

 

2.10      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. 

 

2.11      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. 

 

2.12      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 . 

 

 

2.13     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. 
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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. 

 

2.14    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.  

 

2.15      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. 
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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 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. 

 

2.16    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. 
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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, µε την είσπραξή τους. 

 

2.17  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. 

 

2.18      Διανοµή µερισµάτων 

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή  κατά 

την οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3. Διαχείριση 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 
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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 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 συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

(1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και 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 Διακύµανσης 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. Δάνεια µε 

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

εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

προς αυτούς σε λιγότερο από 75 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.  

(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 απο προµηθευτές την 

καθιστούν ανταγωνιστική . 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και πιστωτικά 

όρια. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2010 αναλύεται ως εξής : 
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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 την Εταιρεία,  για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών 

µέσων. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα Δ.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 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 Διοίκησης 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 

H ETAI!EIA 30-06-2010 "#$ 12 µ%&'$ ()* 1 "#$ 5 "+, -&# +#& 5 '+.& /0&121

!"#µ$%&'()* 217 855 0 0 217 855

+"),#'-&* .#"#/#012)* '3#,"&4-&1* 256 681 0 0 256 681

5#13&* 6"7,.83#,"&4-&1* 380 092 0 0 380 092
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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. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στην τρέχουσα αξία η οποία 

προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. Οι εκτιµητικές µέθοδοι  που 

ακολουθήθηκαν  έχουν συνοπτικά ως εξής: 

 

 

 

1. Μέθοδος συγκριτική ή στοιχείων κτηµαταγοράς 

2. Μέθοδος εναποµένουσας αξίας 

3. Μέθοδος υπολειµµατικού κόστους υποκατάστασης 

4. Μέθοδος επενδυτική. 

 

Στις 30/6/2010  η εταιρία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα ακίνητα: 
 
 
 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Τ.Μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΙΜΗΜΑ 

Αφων Εµµανουήλ 
14 

Ν.Κόσµος 

70 30/12/99 6.000.000 δρχ 

(17.608,22 €)  

Aκαδηµίας 32 

Aθήνα 

187,10 03/08/01 340.000.000 δρχ 

( 997.798,97 €) 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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9/;%)1"8 - !1"<)1"8 0 - 0 0 0 0 0

=5')72)1"8 0 - - - 0 0 0

!1$*>'028 -216 863 0 0 0 0 0 -216 863

- - - 0 0 -

>-.12(13H "*I" (+% 30 ?-)%I-) 2009 32 820 0 0 0 0 0 32 820

- - -

90'):%#18 0 - 0 0 0 0 0

9/;%)1"8 - !1"<)1"8 0 - - - 0 0 0

=5')72)1"8 -32 820 0 0 0 0 0 -32 820

!1$*>'028 0 - - - 0 0 0

- - -

>-.12(13H "*I" (+% 30 I-)%I-) 2010 0 0 0 0 0 0 0
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7. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες 

 

 

 

Οι  επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εντός  του Ιουνίου 2010 η Εταιρεία προέβει σε µεταβίβαση των θυγατρικών της Εταιρειών Rainbow 

Services  AE και iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (πρώην Rainbow Επικοινωνίες ΕΠΕ) στην Εταιρεία Info Quest 

Α.Ε.Β.Ε. και στην µεταβίβαση της Rainbow Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΕ στην Rainbow Services  AE, αντί 

συνολικού τιµήµατος 505.085 ευρώ. Το συνολικό έσοδο από την πώληση των θυγατρικών ανήλθε σε  

60.413 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

30-06-10 30-06-09

Rainbow Services AE 0 366 564

Rainbow E!"#$%&'($!) *+,(-. /0/ 0 38 136

iStorm /0/ ("-12, Rainbow E"$!.$,3,4&5 /0/) 0 39 972

!"#$%$ 0 444 672

30-06-10 30-06-09

6")7.$". +,#-825 "&-$)%.' 444 672 444 672

  0379:&$5 (444 672) 0

6")7.$". (+7.5 "&-$)%.' 0 444 672
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8. Αναβαλλόµενος φόρος 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 

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. 

Η Εταιρία προχώρησε κατά την εξεταζόµενη περίοδο στην απεικόνιση της επίδρασης από τη µείωση του 

φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόµενη φορολογία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το 

Ν.3697/25.09.2008 ο φορολογικός συντελεστής, βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών 

των Εταιριών, µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, 

όπου θα ανέρχεται σε 20%.  
 

9. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

               

                                            

!"#$%&'&  (")*+,-'& !"#$%&'&  (")*+,-'&

.& /012)3)+4#15 6%)4*7$#

!"#$ %&'()"*($+, -.)(/&0$ 0 0
12*3µ$.&4 5+(26.)7)(8*&(4 3 728 (27 390) 0 (34 108)

/012)3)+4#15 6%)4*7$#

57)9:µ$.$ 2 059 43 200
Eµ7)'(+:4 57$(.8*&(4 0 0
;)(7:4 $7$(.8*&(4 0 0

.#1+)"+897'µ7: (")*+7;'74:
Y7)/'&3*&(4 %$')/32 %')*<7(+)= 
#>?< &@>A)" $7> .62 B76'&*0$

8 475 20 362

;)(7:4 "7)/'&3*&(4 7 500 0

-=2)#) 21 762 (27 390) 63 562 (34 108)

60µ<&34'µ8: !"#$%&'&:/(")*+,-'&: (21 762) 21 762 (34 108) 34 108

6=>)2) 0 (5 628) 29 454 0

%0*.<*6 /(C':<*6 )*.62 +$.,*.$*6 
$7).&#&*µ,.<2

0 (35 082) 17 465 0

%0*.<*6 *.$ DA($ +&E,#$($ 0 0 0 0

30-06-10 30-06-09

30-06-10 30-06-09

!"#µ$%&' ())*+#&,' 10 973 16 053

!"#$%$ %$&'(# µ)*+$'+,-./µ0# )')&12/.0# 10 973 16 053
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10. Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

11. Eµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της κίνησης των προβλέψεων έχει ως εξής: 

30-06-10 30-06-09

!µ"#$%&µ'(' 9 492 551 467

!"#$%$ 9 492 551 467

)%*#+: ,$#-./0%12  '"#µ%*3452

!µ"#$%&µ'(' 8 237 180 000

8 237 180 000

!&#$%'() (*+*,) ,-&./$0$').'µ1 *23* 1 255 371 467

30-06-10 30-06-09

!"#$%"& 4 362 054 1 775 707

'()µµ$%*) +*,-().%/) 0 0

+-*%)0/& +*,-().%/"& 1 441 187 1 104 862

!"#"$%& 'µ()$*+%& ,("*-./0*& 5 803 241 2 880 569

123)4) 5 803 241 2 880 569

1* "2#30"& )45"& %67 )-)*%8,"67 "57)* 3* -)().$%6:

30-06-10 30-06-09

!"#$%"& 4 524 148 1 893 981

'()µµ$%*) +*,-().%/) 0 0

+-*%)0/& +*,-().%/"& 1 441 187 1 132 744

9"537: !(3:#/;"*& )-3µ"56,<& 162 094 146 156

123)4) 5 803 241 2 880 569



     

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 

 

 

28 

 

 

 

Η ανάλυση της ηλικίας των Εµπορικών Απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 

 

12. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση: 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση την 30/06/2010 περιλαµβάνουν επενδύσεις στην 

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

 

 

 

Να σηµειωθεί ότι η  εταιρεία “ Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ” δεν έχει ακόµη παραγωγική διαδικασία 

Το ποσοστό συµµετοχής της RAINBOW AE στη εταιρεία ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ ανέρχεται σε 3,33%, 

ως εκ τούτου δεν συντρέχουν προυποθέσεις ενοποίησης.  

!"#$%&"% '() 1(  *%+$,%+ 2008 146 156

!"#$%&'() *&+,-./01 2&)$01 0

3*4*&+$5.%.1 *&',-6/.41 2&)$01 0

!"#$%&"% '() 30(  *%+),%+ 2009 146 156

!"#$%&'() *&+,-./01 2&)$01 -146 156

3*4*&+$5.%.1 *&',-6/.41 2&)$01 162 094

!"#$%&"% '() 30( *%+),%+  2010 162 094

30-06-10 30-06-09

!"#$%&' ()*+$ ,+*-.$/0' ,.1. ,234' 375 966 375 966

!"#o%&' 5)/"6#  ,.1. ,234' 0 0

!"#$%$ 375 966 375 966

30-06-10 30-06-09

!"#$%&"% '()*+,- ".*&#/%0 375 966 402 186

  12$,3, 40µµ.5%67- 0 (26 220)

!"#$%&"% 5'$%- ".*&#/%0 375 966 375 966

30-06-10 30-06-09

!"#$%&'($) (*%+) "$'%,%$-./ .01.2 (3,) 75 4µ30()) 5 803 241 2 804 190

!"#$%&'($) '( -#52'%304'4 (6*, %,* 75 4µ(07*) 0 76 379

!"#$%$ 5 803 241 2 880 569
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13. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Οι  εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

 

30-06-10 30-06-09

!"#$%&#' ()*+,",) 2 807 60 000

-./)&0%#)' -.1 23345)61 (4µ1%), 258 453 281 035

7,).8' -./)&0%#)' 0 0

9:,;/ #.,µ85<5 ="0%#<5 18 410 25 470

9%,;/ ="0%#<' #)%."/6&8/ 0 0

>",6/&/?,38' >",µ4@#A&$5 800 1 298

AB,"8' A.1 &/6&,.,C4%4 0 284 064

7,).,C µ#&/?/&)6,C 3,B/")/%µ,C 0 0

!"#"$%& "'"()*+,(& -$,.+)/0 280 470 651 868

120343 280 470 651 868

30-06-10 30-06-09

!"#$%&#' ()*+,",) 2 807 60 000

-./)&0%#)' -.1 23345)61 (4µ1%), 258 453 281 035

7,).8' -./)&0%#)' 0 0

9:,;/ #.,µ85<5 ="0%#<5 18 410 25 470

9%,;/ ="0%#<' #)%."/6&8/ 0 0

>",6/&/?,38' >",µ4@#A&$5 800 1 298

AB,"8' A.1 &/6&,.,C4%4 0 284 064

7,).,C µ#&/?/&)6,C 3,B/")/%µ,C 0 0

D#C,5: >",?38E#)' /.,µ#C<%4' 0 0

!"#$%$ 280 470 651 868

!"#µ$"%µ$"&' ()%"&' $*+,)#-.' : 30-06-10 30-06-09

/0()1  3 µ2"$' 3 607 345 362

/$3#-4 3 5#1 6 µ."6" 258 453 281 035

/$3#-4 6 µ."6" 5#1 1 03&7' 18 410 25 470

/$8#943$). 3&7 1 03&7' 0 0

!"#$%$ 280 470 651 868
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14. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 

 
 
 
15. Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

                               

 Αριθµός µετοχών                                      Κοινές µετοχές    Ίδιες µετοχές       Σύνολο 

   

 

Υπόλοιπα 01/07/09          7.500.000               7.500.000                0                     7.500.000 

 

Υπόλοιπα 30/06/10          7.500.000               7.500.000                0                     7.500.000 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.250.000 Ευρώ και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε µία. 

 

ii) Αποθεµατικά  

 
Η ανάλυση των αποθεµατικών της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 
 

 

30-06-10 30-06-09

!"#$%&"µ# &'( '#µ)*( 684 13 581

+,#-./,0$)&µ)1 ',#/)2"3%1 3#'#$%&)"1 557 313 3 792 954

4,($)&µ"#3%1 3#'#$%&)"1 750 000 0

!"#$%$ 1 307 997 3 806 535

!"#$%#& '()*+µ"$%#& ,#$"#$) '()*+µ"$%#&

'-).)/&01$" 

'()*+µ"$%#2

'()*+µ"$%#2 "(& 

3#4)51 µ+$)678 9(3. $) 

2.$%) :;8)/)

<(&/)%() 5$%= 1 >)9/?)9 2008 273 544 1 208 601 61 743 904 897 2 448 785

!"#$%&'() *$#+ #,- ./+0*"/$ #,) 1023,) 47 767 0 0 0 47 767

<(&/)%() 5$%= 30 >)98?)9 2009 321 311 1 208 601 61 743 904 897 2 496 552

!"#$%&'() *$#+ #,- ./+0*"/$ #,) 4"0/5.&6 55 145 0 0 0 55 145

<(&/)%() 5$%= 30   >)98?)9 2010 376 456 1 208 601 61 743 904 897 2 551 697
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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 Ιούνιο 2010. 

 

Για τους υπολογισµούς, χρειάστηκε να κάνουµε υποθέσεις για τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα της εκτίµησης, όπως το επιτόκιο προεξόφλησης και η µελλοντική αύξηση αποδοχών. 

Αυτές οι υποθέσεις διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το IAS 19 και µετά από σύµφωνη εκτίµηση της 

διοίκησης της εταιρείας. 

 

 
 
Η µεταβολή της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Σύµφωνα µε τα ΔΛΠ 19 , το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παρούσων αξίων των 

συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα πρέπει να προσδιορίζεται µε 

σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει µικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να 

προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων. Επιπλέον, το 

προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών. 

 

30-06-10 30-06-09

!"#$%&'(&)* )(#+#,)(µ#- ,).:

!"#$%&'()($'*+, -%.(/+, 33 899 84 840

/-0#+# 33 899 84 840

30-06-10 30-06-09

!"#$%&"% '()* +,-. ()/ -,.')/ 84 840 77 676

0#'(%/ (,1-%2'+/ "3,&#4%2 5 275 14 777

1'%4% (,1-%2'+/ "3,&#4%2 0 0

-,)'&µ%"%5') ",#6$37)/ (56 216) (7 613)

!"#$%&"% '(o (1$%/  ()/ -,.')/ 33 899 84 840
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17. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

 
Η ληκτότητα των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 
 
Η εταιρία διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και πιστωτικά όρια, καταφέρνει να διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα 

τον κίνδυνο ρευστότητας. 

 

18. Δανειακές υποχρεώσεις 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, στις 30/06/2010 καθώς και 30/06/2009 είναι µηδενικές. 

 
19. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νοµικές ή 

τεκµαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα 

εκκαθάρισης τους µέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να υπολογιστεί 

αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και 

προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν σε 

κάθε περίπτωση. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Προβλέψεις» κατά την 30/06/2010 αναλύεται ως εξής: 

 

Το ποσό των προβλέψεων για τις εκτιµούµενες διαφορές που θα προκύψουν από µελλοντικό 

φορολογικό έλεγχο διαµορφώθηκε ως εξής: 

 

30-06-10 30-06-09

!"#µ$%&'()* 217 855 1 753 970 

!"#$%$ 217 855 1 753 970 

30-06-10 !"# 6 µ$%&# '%" ("% 6 µ)%*% +,%-.-

!"#µ$%&'()* 217 855 0 217 855

!"#$%&"'  ()* 30/06/2010

!"#$%&'()* +), -),.#"&* .#"#%#+)/#0 (%&+1#2 90 000

!"#$%('3 &/4,/43* ()5.#"6* 7.3845/2010 93 972

+,*%$% 183 972
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20. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

 

21. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

22. Κόστος πωληθέντων 

 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

30-06-10 30-06-09

!"#$% &'($)*µ+,$% -&#'")$. 244 185 300 605

/$'-0% 1-$2#&3(&'% +-" !"#$.% 12 496 248 136

!"#$%$ 256 681 548 741

30-06-10 30-06-09

!"#$%&%'#()* +,(%&-. 75 093 37 389

/01%(20&2$#3 #"4%.20µ#3 19 480 31 632

5,"30µ%&% +(6"7&)% 4 714 4 775

89#:% :#;(,;µ).% 139 732 166 049

80#:% ,+<µ,.6* +,"2<:#; - =+2>#"64?0,2* 1 874 1 874

@#2+)* A+#>",70,2* 139 199 366 503

!"#$%$ 380 092 608 222

1/7/09 - 30/06/2010 1/7/08 - 30/06/2009

!"#$%& '(%)*µ+$,- '-'.-,/0#µ1-% ,& 12%3% 28 795 181 19 640 865

28 795 181 19 640 865

!"#$%&"' 1/7/08 120 000

!"#$%&'()* +#, (-.(/#µ&-0* +"#12'#,-

3)4 56- /"786 2008-2009 50 000

9"68)µ#+#:686 +";$%('6* (120 000)

!"#$%&"'  ()* 30/06/09 50 000

!"#$%&'()* +#, (-.(/#µ&-0* +"#12'#,-

3)4 56- /"786 2009-2010 40 000

9"68)µ#+#:686 +";$%('6* 0

!"#$%&"'  ()* 30/06/10 90 000
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Το κόστος των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο στον ανωτέρω πίνακα έχει επιβαρυνθεί µε τα 

ποσά της σχηµατισµένης πρόβλεψης για τα απαξιωµένα αποθέµατα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

23. Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/ έρευνας και ανάπτυξης 

 
 
 
 
 

 

!"#$%&"' 01/07/08 158 000

!"#$%&'( )*+,-µ(.(/ *+0 121324"-.,(5& 

.,1 67+81 ,(/ 9":.(/ 2009 22 000

!"#$%&"'  ()* 30/06/09 180 000

!"#$%&'( )*+,-µ(.(/ *+0 121324"-.,(5& 

.,1 67+81 ,(/ 9":.(/ 2010 0

;"(.<µ+*+-(.( *"#$%&'(/ (171 763)

!"#$%&"'  ()* 30/06/10 8 237

!"#$% $&#&'()()

1/7/09 - 30/06/10 1/07/08- 30/06/09

Aµ!"#$% &'" $(!)' *+!,-*"&!. 572 025 725 137

/µ!"#$% &'" $(!)' 0+10-2 118 756 229 066

E2!1&"' 34"0!5+6"&72 µ",87,4-2 44 956 62 558

9!"*$% *'+!:$% 0+10-2 65 530 178 848

;<+!" &'" 0$3= 24 365 13 738

>"'?@µ",= 84 744 214 318

9!"*A )"A?!+' $(!)' 145 316 135 070

A*!,#$,4"% 69 240 159 625

B+!#3$C4"% -30 305 0

1 094 627 1 718 360
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24. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 

 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για την περίοδο 1/7/09-30/6/10 & 1/7/08-30/6/09 έχουν ως εξής: 

 

 
 
 

25. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

 
 

1/7/09 - 30/06/10 1/7/08 - 30/06/09

X!"µ#$%%&'%(%µ&') *+%,#

-!"#$% !&'()*+, & -.,'/0 1-$2' 11 424 590

 -3#(4+-)%5 '(" )/' 6('7 )7$/8./"&9,-(&$µ:;).4+, 8 543 85 096

- <-$2$ '(" (+8:-: -.µµ)4$=+, & =&)9>&6/9, 60 412 33 780

80 379 119 466

X!"µ#$%%&'%(%µ&') *-%,#

 -!&'()*%#6 26,)%' #'% 8$%(15 =&:µ'4$2$40-)%5 0 4 240

- ?$%(6 !&'()*%#6 <7$2' 4 730 3 782

4 730 8 022

!"#$% $&%'!()(

1/7/09 - 30/06/10 1/07/08- 30/06/09

Aµ!"#$% &'" $(!)' *+!,-*"&!. 572 025 725 136

/µ!"#$% &'" $(!)' 0+10-2 104 474 201 514

E2!1&"' 34"0!5+6"&72 µ",87,4-2 44 956 62 557

9!"*$% *'+!:$% 0+10-2 57 183 160 606

;<+!" &'" 0$3= 24 365 13 738

>"'?@µ",= 197 736 232 178

9!"*A )"A?!+' $(!)' 129 800 107 004

A*!,#$,4"% 69 239 159 625

B+!#3$C4"% -30 305 0

1 169 473 1 662 358

!""#  $%&'# ()µ(*+""(,%-. 1/7/09 - 30/06/10 1/7/08 - 30/06/09

!"#$%&'()#* - !"#+%,-.'()#* 0 4 495

/(%$0 0"1 )2%34#0 3 396 2 072

/4&04&0 5(%$0-45,$- 20 416 21 778

6%#"7 36 281 42 181

/(%$0 0"1 0+,-(#µ%"%3-&)* ",%895:)#* 0 0

/01&"& 60 093 70 526
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26. Έσοδα από συµµετοχές σε θυγατρικές 

 

 
 
 
27. Έξοδο φόρου 

 
 

Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής για την Εταιρεία και τις 

θυγατρικές της, για την χρήση 1/7/09-30/06/10 ανέρχεται σε 25%. Κατά συνέπεια, ο φόρος εισοδήµατος 

της περιόδου 1/7/2009-30/06/2010 υπολογίστηκε µε συντελεστή 25%. 

Η δαπάνη φόρου που υπολογίζεται από τα κέρδη σύµφωνα µε τα Δ.Λ.Π. καθώς και οι προσαρµογές που 

πρέπει να γίνουν προκειµένου να καταλήξουµε στην πραγµατική δαπάνη φόρου αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

1/7/09 - 30/06/10 1/7/08 - 30/06/09

 !"#$%µ&'& 0 9 992

0 9 992

30-06-10 30-06-09

!"#$% &'($)*µ+,$% -&#'")$. 341 682 352 480

/0+1+22"µ&0$% 3"#$% 35 082 (17 464)

4#$(+#µ$5* +0+1+22"µ&060 3"#60 2"56 +22+5*% ,$. 

3$#$2$5'7$8 (.0,&2&(,*
0 0

4#"12&9: &0)&;"µ&060 3$#$2$5'7<0 )'+3$#<0 

3$#$2$5'7<0 &2=5;60 +0=2&57,60 ;#*(&60
40 000 50 000

>'+3$#=% 3$#$2.&2=5;$. -#.;#*(&60 0 162 969

4#"12&9: =7,+7,:% &'(3$#?% @.3845/2010 93 972

/0,'2$5'(µ"% -#"12&9:% 5'+ )'+3$#=% 3$#$2. &2=5;$. 
-$. &A;+0 (;:µ+,'(,&A =6% 30/6/2008

0 (120 000)

B$'-$A 3"#$' 5 946 0

!"#$%$ 516 682 427 985

&'()* +($ ,-(.# 1 499 657 1 383 332

C.0,&2&(,*% !"#$. 25% 25%

/#0µ1#-µ1#* 20+3#* 4-($5 374 914 345 833

4#$(+#µ$5=% 5'+ &'($)*µ+,+ -$. )&0 .-"7&'0,+' (& 

3$#$2$5A+

 - B$'-? (33 232) 6 647

6(07µ089:; 20+3#* 4-($5 341 682 352 480
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28. Κέρδη ανά µετοχή 

 
Τα κέρδη ανά µετοχή έχουν ως εξής : 

 

 

 

 
 

 

Σηµειώνεται ότι τα κέρδη ανά µετοχή για την τρέχουσα και την συγκρίσιµη περίοδο υπολογίσθηκαν 

βάσει του επιµερισµού των κερδών επί του σταθµισµένου µέσου όρου αριθµού των µετοχών ήτοι 

7.500.000 µετοχές. 

 

 

 

 

29. Δεσµεύσεις  

 

Η εταιρεία εκτός από τις συνήθεις δεσµεύσεις που προκύπτουν από τις συµβάσεις µε τους πελάτες της 

δεν έχει άλλες σηµαντικές δεσµεύσεις.  

 
 
30. 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 Ετραιρείας.  

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 01/07/08-30/06/09 καθώς και για την κλειόµενη 

χρήση 01/07/09-30/06/10. 

30-06-10 30-06-09

!"#$% &'( )*)+','-* ./'(0 µ1/23'(0 /%0 1/)4#15)0 982 975 955 347

6/)7µ4.µ"*'0 µ".'0 2#'0 /'( )#47µ'- µ1/'38* 7 500 000 7 500 000

!"#$%& %'()* "+& µ,-./0 (12(3 "+& µ,-./0) 0.1311 0.1274
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικές 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 € 90.000. 

  

Επίσης η Εταιρεία έχει σχηµατίσει  πρόβλεψη έκτακτης εισφοράς του Ν.3845/10 η οποία ανέρχεται σε 

93.972 ευρώ. 

 

 

31. Εγγυητικές Επιστολές 

 
Δεν υφίσταται υπόλοιπο σχετικά µε εγγυητικές επιστολές της Εταιρείας. 

 

 
32. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 

 

 

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: 

 

(!"#$ %&'()#µ*+) #% ,-(.)

))  /#"0) 2 842 185

1) /2"0)/34"(*5 )!"6%µ$78+ 25 465 212

4) 3!)97:#%95 668 755

0) ;!"<(%.#%95 117 753

%) =-+)>>)4*5 &)9 )µ"91*5 09%-6-+79&.+

#7%>%<.+ &)9 µ%>.+ 7?5 09"@&?#?5 299 457

#7) 3!)97:#%95 )!A 09%-6-+79&$ #7%>*<?

&)9 µ*>? 7?5 09"@&?#?5 0

B) ;!"<(%.#%95 !("5 7) 09%-6-+79&$ #7%>*<?

&)9 µ*>? 7?5 09"@&?#?5 0

29 393 361
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33. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 
Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας  στις 30/06/2010 ανέρχεται σε 27  άτοµα αντίστοιχα, ενώ 

στις 30/06/09 ανερχόταν  σε 45  άτοµα. 

 
 
 
 
34. Σηµαντικά εταιρικά γεγονότα 

 
 
 
 
 

- Κατόπιν της από 25 Φεβρουαρίου 2009 µη δεσµευτικής πρότασης της iSquare ΑΕ,  θυγατρικής κατά 

100% της Info-Quest A.E.B.E., προς τον βασικό µέτοχο της εταιρείας Rainbow AE, η iSquare 

εξαγόρασε την 31 Ιουλίου 2009 µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 5.967.386 µετοχές µετά ψήφου 

της Rainbow που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 79,56% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων 

ψήφων αυτής. Το προσφερόµενο τίµηµα ήταν ευρώ 1,46 ανά µετοχή.  

 Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω συναλλαγής η iSquare ΑΕ υπέβαλε, κατόπιν της αντίστοιχης έγκρισης 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  υποχρεωτική δηµόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους µετόχους 

της Rainbow για την αγορά των µετοχών τους στις 25 Αυγούστου 2009. Στο διάστηµα από την 31 

Αυγούστου 2009 και ως την 9 Δεκεµβρίου 2009 η iSquare ΑΕ απέκτησε µέσω του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών επιπλέον 1.191.711 µετοχές της Rainbow AE µε τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή. 

 Τέλος, ως αποτέλεσµα της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της Rainbow, η 

iSquare απέκτησε στις 28 Σεπτεµβρίου 2009 µε εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή επιπλέον 161.683 

µετοχές µε τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή. Τέλος η iSquare, µε βάση την υπ.αρ. 5/530/19.11.2009 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπου ενέκρινε το αίτηµα της 

τελευταίας  για την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze-out) των µετοχών της εταιρείας 

Rainbow, απέκτησε την 18η Δεκεµβρίου και τις υπόλοιπες 179.220 µετοχές της εταιρείας Rainbow µε 

τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή.  

Το συνολικό τίµηµα της ανωτέρω εξαγοράς διαµορφώθηκε σε ευρώ11.493.046. Κατόπιν αιτήµατος 

της εταιρείας µας για διαγραφή των µετοχών  από το Χρηµατιστήριο Αθηνών η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 27 Ιανουαρίου 2010 το αίτηµα της εταιρείας. Κατόπιν της υπ’αρίθ. 

538/28.1.2010 απόφασηςτου Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι µετοχές της  Rainbow Α.Ε. 

διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 03.02.2010.  
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- Το συµβόλαιο της "Rainbow AE για τη διανοµή των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο έληξε 

την 31η Αυγούστου 2009. Τη διανοµή των προϊόντων Apple (Value Added Distributor) ανέλαβε από την 

1η Σεπτεµβρίου 2009 η "iSquare Α.Ε.", µητρική εταιρεία της "Rainbow AE". Από την ίδια στιγµή η 

RAINBOW αποτελεί υποδιανοµέα της "iSquare Α.Ε.". 

 

 

- Εντός  του Ιουνίου 2010 η Εταιρεία προέβη σε µεταβίβαση των θυγατρικών της Εταιρειών Rainbow 

Services  AE και iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (πρώην Rainbow Επικοινωνίες ΕΠΕ) στην Εταιρεία Info Quest 

Α.Ε.Β.Ε. και στην µεταβίβαση της Rainbow Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΕ στην Rainbow Services  AE,  οι 

οποίες περιλαµβάνονταν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας Info Quest Α.Ε.Β.Ε. 

της 30/06/2010, µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης.  

 

 

  

- Σύµφωνα µε τα από 29 Ιουνίου 2010 πρακτικά Δ.Σ. των Εταιρειών Rainbow AE και iSquare AE, 

αποφασίστηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας Rainbow AE από την κατά 100% 

µητρικής της Εταιρείας  iSquare AE, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των 

άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και ορίστηκε ως ισολογισµός µετασχηµατισµού, ο φορολογικός ισολογισµός 

της 30-06-2010.    

 

 

 

 

35. Αµοιβή ελεγκτών 

Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών για τη  χρήση 01.07.2009 - 30.06.2010 ανήλθε στο ποσό των € 20.500. 

 

 

 
 

36. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 
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. 
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Καλλιθέα, 20 Σεπτεµβρίου 2010 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                 Ο Δ/νων Σύµβουλος            Ο Οικονοµικός Διευθυντής    Ο Υπεύθυνος  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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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Εταιρεία), που αποτελούνται από την 
κατάσταση ισολογισµού της 30 Ιουνίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος , µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 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.  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 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. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ κατά την 30 Ιουνίου 2010 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. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 
37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

        Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2010 
 
                        Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία      Δηµήτρης Σούρµπης 
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι      Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


