
 

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 

Α.Φ.Τ.: 10403238H            
  
 
  
 
 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 
 
 
 

 

Περιεχόμενα 

  Σελίδα

Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι ......................................................................... 1 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου .............................................................................................................. 2 

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών .............................................................................................................. 3 

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων ...................................................................................................... 6 

Κατάσταση οικονομικής θέσης ................................................................................................................. 7 

Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια ................................................................................................ 8 

Κατάσταση ταμειακών ροών ..................................................................................................................... 9 

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις .......................................................................................... 10 

Αναλυτική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων ................................................................................. 18 
 



1 

INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 
 

 

 

 
Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι  
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημήτριος Εφορακόπουλος 

Δημήτριος Δέστες 
Θεόδωρος Φράγκος 
Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου 

 
 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεόδωρος Φράγκος                                   
 
 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 28ης Οκτωβρίου 24, Γραφείο 301 
2414 Έγκωμη, Λευκωσία 

 
 

 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Loizou Andreou Auditors Ltd                                                                          
Certified Public Accountants and Registered Auditors 
28ης Οκτωβρίου 24, 
2414 Έγκωμη, Λευκωσία 
Κύπρος 

 
 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
Alpha Bank Cyprus Ltd 

 
 

 

  
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ HE403238               



2

INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 

 

 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  
Οικονομικές καταστάσεις 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021. 
 
Δραστηριότητα 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η χονδρική και λιανική πώληση ειδών πληροφορικής, οι δραστηριότητες 
της εταιρείας έχουν αρχίσει εντός του 2021. 
 
Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στη σελίδα 6. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
Η Εταιρεία έχει βελτιώση τη χρηματοοικονομική της επίδοση και κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Υπήρξαν 
σημαντικές εξελίξεις με την έναρξη των δραστηριοτήτων εντός του έτους 2021 που επέφεραν αλλαγές στην κατάσταση ή 
επίδοση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει σημαντικές εξελίξεις ή αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης οικονομικής θέσης 
Τα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης οικονομικής θέσης αναφέρονται στη σημείωση 18 των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Υποκαταστήματα 
Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιουδήποτε υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης, 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. 
 
Ελεγκτές 
Οι ελεγκτές της Εταιρείας Loizou Andreou Auditors Ltd εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεχίσουν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Μέρισμα 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγο ζημιών εισηγείται όπως μη πληρωθεί μέρισμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 
2021. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
----------------------------------------   Θεόδωρος Φράγκος (Διευθυντής) 
 
28 Σεπτεμβρίου, 2022 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
Loizou Andreou Auditors Ltd 
Certified Public Accountants and Registered Auditors 
28ης Οκτωβρίου 24, 
2414 Έγκωμη, Λευκωσία 
Κύπρος 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 
Προς τα Μέλη της INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD (η "Εταιρεία"), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες 6 - 18 και οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου, 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και 
ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής 
θέσης της INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD στις 31 Δεκεμβρίου, 2021, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης 
και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα 
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 
έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την α, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες 
ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε 
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε 
να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που 
έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα 
θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τηv Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο 
τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, 
η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, 
ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό 
καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, 
που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να 
περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου  να σχεδιάσουμε 

ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως 
προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητά. 
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις 
συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 

 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις οικονομικές 
καταστάσεις 

 
 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρείας που 

αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης. 

 
Άλλο θέμα 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με 
το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε 
και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου 
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
Ο συνέταιρος ανάθεσης  για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι 
 
________________________________________ 
Λοϊζος Λοϊζου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
Εκ μέρους και για λογαριασμό της 
Loizou Andreou Auditors Ltd                                                                           
Certified Public Accountants and Registered Auditors 
 
28 Σεπτεμβρίου, 2022 
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INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 

 

Οι σημειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταμειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
Έκθεση ελεγκτών σελίδες 3 - 5. 

 

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων  
 Σημ. 2021

€
2020

€

Εισοδήματα  577.010 ---
Κόστος πωλήσεων  (456.559) ---
  
Μεικτό Κέρδος  120.451 ---
Άλλα έσοδα  500 ---
  
  120.951 ---
Έξοδα παροχής υπηρεσιών  (9.414) ---
Λειτουργικά και άλλα διοικητικά έξοδα  (130.908) (24.170)
  
Ζημιά από εργασίες 8 (19.371) (24.170)
Χρηματοπιστωτικά έξοδα 10 (4.519) (66)
  
Ζημιά πριν τη φορολογία  (23.890) (24.236)
Φορολογία  --- ---
  
Ζημιά μετά τη φορολογία  (23.890) (24.236)
  
Στοιχεία που μπορεί μετέπειτα να αναταξινομηθούν στις κερδοζημιές  
  
Συνολικά εισοδήματα για το έτος  (23.890) (24.236)
  
  
 
 



7

INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Κατάσταση οικονομικής θέσης 
Στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 

 

Οι σημειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταμειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
Έκθεση ελεγκτών σελίδες 3 - 5. 

Κατάσταση οικονομικής θέσης 
 Σημ. 2021

€
2020

€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 173.435 ---
  
  173.435 ---
  
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Αποθέματα 13 131.838 ---
Εμπορικά εισπρακτέα 14 3.313 ---
Μη-χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 12 10.141 10.804
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 17 126.058 112.835
  
  271.350 123.639
  
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  444.785 123.639
  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Κεφάλαιο και αποθεματικά  
Μετοχικό κεφάλαιο 15 300.000 150.000
Αποθεματικά  (53.979) (30.089)
  
  246.021 119.911
  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 16 198.764 3.728
  
  198.764 3.728
  
Σύνολο υποχρεώσεων και κεφάλαια  444.785 123.639
  
Οι λογαριασμοί έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου, 2022 και έχουν υπογραφεί από τους: 
 
 
 
  
----------------------------------------   Θεόδωρος Φράγκος (Διευθυντής)    
    
----------------------------------------   Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου (Διεθυντής)    
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INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 

 

Οι σημειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταμειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
Έκθεση ελεγκτών σελίδα 3 - 5. 

Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια  
 Μετοχικό 

κεφάλαιο 
€    

Αποθεματικό 
προσόδου 

€   

Σύνολο
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου, 2020 150.000  (5.853) 144.147
Ζημιά για το έτος --- (24.236) (24.236)
   
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2020/1 Ιανουαρίου, 2021 150.000  (30.089) 119.911
   
Έκδοση μετοχών 150.000  --- 150.000
Ζημιά για το έτος --- (23.890) (23.890)
   
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2021 300.000  (53.979) 246.021
   
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, μετά από δύο έτη από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, θα θεωρείται ότι έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα 15% θα είναι 
πληρωτέα πάνω σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος στο βαθμό που οι μέτοχοι για σκοπούς λογιζόμενης διανομής 
μερίσματος  στο τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Η Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα αυξήθηκε σε 17% σε σχέση με τα κέρδη του 
φορολογικού έτους 2009, και σε 20% για τα κέρδη των φορολογικών ετών 2010 και 2011, και μειώνεται πίσω στο 17% σε 
σχέση με τα κέρδη των φορολογητέων ετών του 2012 και μετά. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος 
μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που έχει καταβληθεί από τα κέρδη του αναφερόμενου έτους πριν από το 
τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη 
εισφορά για την Άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 
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INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Κατάσταση ταμειακών ροών 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 

 

Οι σημειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταμειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
Έκθεση ελεγκτών σελίδες 3 - 5. 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 
 Σημ. 2021

€
2020

€

Ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες  
ζημιά πριν τη φορολογία  (23.890) (24.236)
Αναπροσαρμογές για:  
Αποσβέσεις  21.429 ---
Τραπεζικά έξοδα και τόκοι πληρωτέοι  4.519 66
  
Λειτουργικό Κέρδος/(Ζημιά) πριν τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης  2.058 (24.170)
  
(Αύξηση) στα αποθέματα  (131.838) ---
Μείωση/(Αύξηση) στους χρεώστες  28.522 (9.677)
Αύξηση/Μείωση στους πιστωτές  163.865 (3.222)
  
Μετρητά από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες  62.607 (37.069)
  
  
Καθαρά μετρητά από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες  62.607 (37.069)
  
Ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες  
Πληρωμές για αγορά παγίου ενεργητικού  (194.864) ---
  
Καθαρά μετρητά (για) επενδυτικές δραστηριότητες  (194.864) ---
  
  
Ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από έκδοση νέου κεφαλαίου  150.000 ---
Τόκοι που πληρώθηκαν  (4.519) (66)
  
Καθαρά μετρητά από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες  145.481 (66)
  
Καθαρή Αύξηση/Μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  13.224 (37.135)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους (περιλαμβανομένης 
της επίδρασης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 την 1η Ιανουαρίου 2018) 

 112.834 149.970

  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 17 126.058 112.835
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INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 

 

 

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
1. Γενικά 
Σύσταση και κύρια δραστηριότητα 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 21 Οκτωβρίου 2019 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η χονδρική και λιανική πώληση ειδών πληροφορικής, οι δραστηριότητες 
της εταιρείας άρχισαν εντός του έτους 2021. 
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 24, Γραφείο 301, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία. 
  
2. Βάση ετοιμασίας 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται 
πιο κάτω στη Σημείωση 3. Εκτός από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές που απορρέουν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 
16, οι οποίες ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου, 2021, οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν με συνέπεια για όλα τα έτη που 
παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά (βλέπε Σημειώσεις 3 και 4). 
 
 
3. Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ 
Δέν υπήρξαν νέα ή αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία σχετίζονται με 
τις εργασίες της Εταιρείας και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2021. 
 
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΠ) που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και ισχύουν για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου, 2021. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε σημαντική επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της 
Εταιρείας. 
 
4. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται 
πιο κάτω. Εκτός από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές που απορρέουν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι οποίες 
ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου, 2021, οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται, 
εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Η Εταιρεία είναι ο εκμισθωτής 
(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Όταν η Εταιρεία είναι εκμισθωτής που εκχωρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνδέονται με 
την κυριότητα στον μισθωτή, τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται ως απαίτηση από χρηματοδοτική 
μίσθωση και μετρούνται στην παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών μίσθωσης. Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την έναρξη (όταν ξεκινά η περίοδος μίσθωσης) χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό 
επιτόκιο που καθορίζεται κατά την έναρξη (το νωρίτερο της ημερομηνίας της σύμβασης μίσθωσης και της ημερομηνίας 
δέσμευσης των μερών στις κυριότερες διατάξεις της μίσθωσης). 
Η διαφορά μεταξύ της ακαθάριστης εισπρακτέας και της παρούσας αξίας αντιπροσωπεύει μη δεδουλευμένο 
χρηματοοικονομικό εισόδημα. Τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με τη μέθοδο της καθαρής 
επένδυσης (προ φόρων), η οποία αντικατοπτρίζει ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης. Τα πρόσθετα έξοδα που 
σχετίζονται άμεσα με τη διαπραγμάτευση και τη διευθέτηση της μίσθωσης περιλαμβάνονται στην αρχική αποτίμηση της 
απαίτησης από χρηματοδοτική μίσθωση και μειώνουν το ποσό εισοδήματος που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα από μισθώσεις καταχωρούνται [στα λοιπά έσοδα λειτουργίας] στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων για το έτος. 
(β) Λειτουργικές μισθώσεις 
Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις, όταν η Εταιρεία είναι εκμισθωτής, αναγνωρίζονται στα έσοδα με τη σταθερή 
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη που προκύπτουν από την απόκτηση λειτουργικής 
μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης με την ίδια βάση με το εισόδημα από μίσθωση. Τα αντίστοιχα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό με βάση τη φύση τους. Η Εταιρεία δεν χρειάζεται να προβεί σε προσαρμογές στη 
λογιστική των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ως εκμισθωτής ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του νέου προτύπου 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
(γ) Απομείωση της απαίτησης από μίσθωση 
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INFO QUEST TECHNOLOGIES CYPRUS LTD 
 
Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021 

 

 

4. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πιστωτικές ζημιές για εισπρακτέα από μισθώσεις [σύμφωνα με το γενικό μοντέλο αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών (ΑΠΖ)] / [χρησιμοποιώντας την αναμενόμενη απλοποιημένη μέθοδο που επιτρέπει το ΔΠΧΑ 9 η οποία 
απαιτεί όπως οι αναμενόμενες ζημιές κατά τη διάρκεια ζωής να αναγνωρίζονται κατά την αρχική αναγνώριση]. [Σημείωση: 
Η οικονομική οντότητα έχει επιλογή λογιστικής πολιτικής για απαιτήσεις από μισθώσεις. Μπορεί είτε να εφαρμόσει την 
απλοποιημένη προσέγγιση είτε το γενικό μοντέλο.] Η ΑΠΖ καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως για τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος και αναγνωρίζονται μέσω ενός λογαριασμού 
αποζημίωσης. Κατά την αξιολόγηση της ΑΠΖ, η Εταιρεία λογαριάζει τις ταμιακές ροές που μπορεί να προκύψουν από την 
απόκτηση και πώληση των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στη μίσθωση. 
 
Έξοδα χρηματοδότησης 
Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια, πιστωτές ενοικιαγοράς ή σε τραπεζικά 
παρατραβήγματα. 
Οι τόκοι και έξοδα χρηματοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κατάσταση συνολικών εισοδημάτων την ημερομηνία 
που είναι οφειλόμενα 
 
Εισόδημα 
Αναγνώριση και επιμέτρηση 
Το εισόδημα αντιπροσωπεύει το ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα που η Εταιρεία εκτιμά ότι δικαιούται έναντι της 
μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, εκτός από ποσά που εισπράχθηκαν εκ μέρους τρίτων 
( για παράδειγμα, φορολογία προστιθέμενης αξίας), η τιμή συναλλαγής.Η Εταιρεία περιλαμβάνει στην τιμή συναλλαγής ένα 
ποσό μεταβλητού ανταλλάγματος ως αποτέλεσμα επιστροφών/εκπτώσεων μόνο στον βαθμό στον οποίο υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα να μην προκύψει σημαντική αναστροφή στο ποσό του συσσωρευμένου εσόδου που έχει 
αναγνωριστεί όταν εξαλειφθεί στη συνέχεια η αβεβαιότητα που σχετίζεται με το μεταβλητό αντάλλαγμα. 
Οι εκτιμήσεις για τις επιστροφές και  εκπτώσεις βασίζονται στην εμπειρία της Εταιρείας με παρόμοια συμβόλαια και 
προβλεπόμενες πωλήσεις στους πελάτες. 
 
H Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν τα μέρη έχουν εγκρίνει τη σύμβαση ( γραπτώς, προφορικά ή σύμφωνα με 
άλλες συνήθης επιχειρηματικές πρακτικές) και έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, η 
οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
πρόκειται να μεταβιβαστούν, η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η σύμβαση έχει εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των 
μελλοντικών ταμειακών ροών της οικονομικής οντότητας αναμένεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της σύμβασης) και 
είναι πιθανό η οικονομική οντότητα να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται έναντι των αγαθών και υπηρεσιών που θα 
μεταβιβαστούν στον πελάτη και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε μία από τις συμβάσεις  της Εταιρείας με 
πελάτες. 
 
Η Εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη το είδος 
του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. Προκειμένου να εκτιμήσει πόσο πιθανό 
είναι να εισπραχθεί ένα ποσό ανταλλάγματος, η οικονομική οντότητα εξετάζει μόνο την ικανότητα και την πρόθεση του 
πελάτη να καταβάλει το ποσό του ανταλλάγματος όταν αυτό καταστεί απαιτητό. 
 
Οι εκτιμήσεις των εισοδημάτων, των κόστων ή της προόδου προς την πλήρη εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης 
αναθεωρούνται σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών. Όποιεσδήποτε αυξήσεις ή μειώσεις που μπορεί να προκύψουν στις 
εκτιμήσεις απεικονίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την περίοδο στην οποία οι περιστάσεις που 
οδήγησαν στην αναθεώρηση γίνονται γνωστές στη διοίκηση. 
 
Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης 
Η Εταιρεία αξιολογεί κατά πόσο οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή μιας σειράς αγαθών ή / και υπηρεσιών περιέχουν 
μία ή περισσότερες υποχρεώσεις εκτέλεσης (ξεχωριστές υποσχέσεις εκτέλεσης μιας υπηρεσίας) και κατανέμουν την τιμή 
συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης που προσδιορίζεται βάσει της αυτόνομης τιμής πώλησης. Ένα αγαθό ή μια 
υπηρεσία που η Εταιρεία την έχει υποσχεθεί σε έναν πελάτη είναι ξεχωριστή εάν ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από το 
αγαθό ή την υπηρεσία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους πόρους οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη 
(δηλαδή το αγαθό ή η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να είναι διακριτό) και η υπόσχεση της Εταιρείας να μεταβιβάσει το 
αγαθό ή την υπηρεσία στον πελάτη μπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες υποσχέσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
(δηλαδή το αγαθό ή η υπηρεσία είναι διακριτό στο πλαίσιο της σύμβασης). 
 
Οι εκτιμήσεις των εισοδημάτων, των κόστων ή της έκτασης της προόδου ως προς την ολοκλήρωση αναθεωρούνται σε 
περίπτωση αλλαγής των συνθηκών. Οποιεσδήποτε αυξήσεις ή μειώσεις που μπορεί να προκύψουν στις εκτιμήσεις 
απεικονίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την περίοδο κατά την οποία οι περιστάσεις που 
οδήγησαν στην αναθεώρηση γίνονται γνωστές στη διοίκηση. 
Σε περιπτώσεις συμβάσεων σταθερής τιμής, ο πελάτης πληρώνει το σταθερό ποσό με βάση ένα πλάνο αποπληρωμής. Εάν 
οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από την Εταιρεία ξεπερνούν την πληρωμή, τότε αναγνωρίζεται ένα συμβατικό 
περιουσιακό στοιχείο. Εάν οι πληρωμές ξεπερνούν τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, τότε αναγνωρίζεται μια συμβατική 
υποχρέωση. 
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4. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
Εάν η σύμβαση περιλαμβάνει ωριαία αμοιβή, τα εισοδήματα αναγνωρίζονται στο ποσό στο οποίο η Εταιρεία έχει δικαίωμα 
να τιμολογεί. Οι πελάτες τιμολογούνται σε μηνιαία βάση και το τίμημα είναι πληρωτέο όταν τιμολογούνται. 
 
 
Σκέλος Χρηματοδότησης 
[Ως πρακτική λύση, η οικονομική οντότητα δεν χρειάζεται να προσαρμόσει το υποσχόμενο ποσό του ανταλλάγματος κατά 
τις επιδράσεις ενός σημαντικού σκέλους χρηματοδότησης εάν, κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, εκτιμά ότι το 
διάστημα ανάμεσα στη μεταβίβαση του υποσχόμενου αγαθού ή της υπηρεσίας από την ίδια στον πελάτη και στην πληρωμή 
του πελάτη για το εν λόγω αγαθό ή υπηρεσία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος.] 
 
1. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συμβάσεις όπου η περίοδος μεταξύ της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή 
υπηρεσιών στον πελάτη και η πληρωμή από τον πελάτη υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει την πρακτική λύση και δεν αναπροσαρμόζει οποιεσδήποτε από τις τιμές συναλλαγής για την πάροδο του 
χρόνου.  
 
 
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και συμβατικές υποχρεώσεις 
Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που παραχωρεί η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αναφοράς υπερβαίνουν τις πληρωμές 
που έγιναν από τον πελάτη κατά την ημερομηνία αυτή και η Εταιρεία δεν έχει το άνευ όρων δικαίωμα να χρεώσει τον 
πελάτη για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, τότε αναγνωρίζεται ένα συμβατικό περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία 
αξιολογεί το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο για απομείωση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη 
μέθοδο που επιτρέπει το ΔΠΧΑ 9 η οποία απαιτεί όπως οι αναμενόμενες ζημιές κατά τη διάρκεια ζωής να αναγνωρίζονται 
κατά την αρχική αναγνώριση του συμβατικού περιουσιακού στοιχείου. Η απομείωση του συμβατικού περιουσιακού 
στοιχείου, παρουσιάζεται και γνωστοποιείται στη ίδια βάση όπως ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που 
εμπίπτει στο φάσμα του ΔΠΧΑ 9. Εάν οι πληρωμές που έγιναν από ένα πελάτη υπερβαίνουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρθηκαν κάτω από τη σχετική σύμβαση, μια συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
οποιαδήποτε άνευ όρων δικαιώματα στην αντιπαροχή ξεχωριστά από τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, ως εμπορικά 
εισπρακτέα επειδή μόνο η πάροδος του χρόνου απαιτείται πριν να γίνει οφειλόμενη μια πληρωμή. 
Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Οι δείκτες ότι δεν 
υπάρχει εύλογη προσδοκία είσπραξης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποτυχία ενός οφειλέτη να συμμετάσχει σε 
σχέδιο αποπληρωμής με την Εταιρεία και την αποτυχία να καταβάλει συμβατικές πληρωμές για περίοδο μεγαλύτερη των 
180 ημερών λόγω καθυστέρησης. 
 
Κόστος για την απόκτηση ή εκτέλεση συμβάσεων με πελάτες. 
Η  Εταιρεία αναγνωρίζει τα επαυξητικά κόστη που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την απόκτηση συμβάσεων με πελάτες και 
τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεση συμβάσεων με πελάτες που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη σύμβαση 
ως ένα περιουσιακό στοιχείο εάν αυτά τα κόστη αναμένεται να είναι ανακτήσιμα και τα παρουσιάζει στα " Άλλα 
περιουσιακά στοιχεία" στον ισολογισμό. Επαυξητικά κόστη για την εξασφάλιση συμβάσεων είναι αυτά οι δαπάνες με τις 
οποίες επιβαρύνεται η οικονομική οντότητα προκειμένου να εξασφαλίσει μια σύμβαση με πελάτες και τις οποίες δεν θα 
επιβαρυνόταν εάν δεν είχε εξασφαλίσει την σύμβαση. Το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται σε συστηματικά βάση η οποία 
συνάδει με τη μεταβίβαση στον πελάτη των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οποία σχετίζεται, σύμφωνα με τον τρόπο της 
αναγνώρισης των σχετικών εισοδημάτων και αναγνωρίζεται στο "κόστος πωλήσεων" στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον το περιουσιακό στοιχείο αξιολογείται για απομείωση και η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται 
στο "κόστος πωλήσεων" στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα επαυξητικά κόστη για την εξασφάλιση μιας σύμβασης ως έξοδα όταν πραγματοποιόυνται εάν η 
περίοδος απόσβεσης του περιουσιακού  στοιχείου το οποίο διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε αναγνωρίσει δεν υπερβαίνει 
το ένα έτος. 
 
Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος των 
στοιχείων παγίου ενεργητικού αποτελείται από την τιμή μαζί με οποιαδήποτε έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αγορά. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος του παγίου ενεργητικού σύμφωνα με τη μέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης στο διάστημα αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα κυριότερα ετήσια ποσοστά που έχουν 
χρησιμοποιηθεί γι ' αυτό το σκοπό και τα οποία είναι σύμφωνα με αυτά του προηγούμενου έτους είναι: 
 

 %  
Έπιπλα & Εξοπλισμός 10 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20 
Ανακαινίσεις 10 

 

 
Σε περίπτωση διάθεσης παγίων στοιχείων η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της υπολειμματικής αξίας 
αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία για το έτος. 
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4. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
Δαπάνες επιδιόρθωσης και συντήρησης χρεώνονται άμεσα στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Δαπάνες για 
σημαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού που αναμένεται να προσδώσουν οφέλη πέραν από 
αυτά που αρχικά είχαν υπολογιστεί, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση τα ποσοστά που αναφέρονται πιο 
πάνω. 
 
Κέρδη ή ζημιές από διάθεση στοιχείων πάγιου ενεργητικού αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων στο 
έτος που πραγματοποιούνται. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- απομείωση - πρόβλεψη αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ 
Αποθέματα 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην χαμηλότερη από τις τιμές κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η τιμή κτήσης 
περιλαμβάνει την τιμή του προμηθευτή το κόστος παραγωγής καθώς και άμεσα έξοδα. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 
είναι η τιμή που τα αποθέματα μπορούν να ρευστοποιηθούν στην κανονική πορεία των εργασιών αφού αφαιρεθεί το 
κόστος ρευστοποίησης. Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται πρόνοια για ελαττωματικά και άχρηστα αποθέματα ή αποθέματα 
με αργή κίνηση και περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων. 
 
 
Εμπορικά εισπρακτέα 
Τα εμπορικά εισπρακτέα  είναι ποσά που οφείλονται από πελάτες για πώληση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών κατά 
τη συνήθη πορεία των εργασιών. Εάν η είσπραξη αναμένεται σε ένα χρόνο ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, εάν είναι μεγαλύτερος), ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αν όχι, 
παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη 
αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. 
 
Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά  στο ποσό της άνευ όρων αντιπαροχής εκτός και αν περιλαμβάνουν 
σημαντικά στοιχεία χρηματοδότησης, στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται σε δίκαιη αξία.Η Εταιρεία κατέχει τα 
εμπορικά εισπρακτέα με σκοπό να συλλέξει τις συμβατικές ταμειακές ροές και επομένως τα επιμετρά σε μεταγενέστερο 
στάδιο σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα εμπορικά εισπρακτέα εναπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία εφαρμόζει την 
απλοποιημένη μέθοδο του ΔΠΧΑ 9 για την αποτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών η οποία χρησιμοποιεί μια 
πρόνοια για απομείωση στην αξία όλων των εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια ζωής τους. Ανατρέξτε στην 
Σημείωση **Invalid Reference to Note "71"** Πιστωτικός Κίνδυνος. 
 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακής ροής, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην 
τράπεζα, μετρητά στο ταμείο και παρατραβήγματα τραπεζών.  Στον ισολογισμό, τα τραπεζικά παρατραβήγματα 
περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναγνωρίζονται 
σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται για είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές 
αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Έξοδα τόκων 
Έξοδα τόκων για όλα τα τοκοφόρα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται στα «Χρηματοοικονομικά έξοδα» στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
Η μέθοδος πραγματικού επιτοκίου είναι μια μέθοδος υπολογισμού του αποσβεσμένου κόστους μιας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης και κατανομής των εξόδων τόκων κατά τη σχετική περίοδο. Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που 
προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές σε μετρητά ή τις εισπράξεις μέσω της αναμενόμενης 
διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, κατά περίπτωση, μια μικρότερη περίοδο στην καθαρή λογιστική αξία 
της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου, η Εταιρεία εκτιμά τις ταμειακές 
ροές λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συμβατικούς όρους του χρηματοοικονομικού μέσου (για παράδειγμα, επιλογές 
προπληρωμής) αλλά δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές πιστωτικές απώλειες. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές 
και τους πόντους που καταβάλλονται ή λαμβάνονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του πραγματικού επιτοκίου, του κόστους συναλλαγής και όλων των άλλων ασφαλίστρων ή εκπτώσεων. 
 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
αναφέρεται στον Ισολογισμό όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα για συμψηφισμό των ποσών που αναγνωρίστηκαν 
και όταν υπάρχει πρόθεση να εξοφληθεί σε καθαρή βάση ή να ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο και να εξοφληθεί η 
υποχρέωση ταυτοχρόνως. Το νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να βασίζεται σε μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να 
είναι εκτελεστό κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή 
χρεοκοπίας της Εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου. 
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4. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση που προκύπτει από 
προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και 
το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να απαιτηθούν για την εξόφληση της 
υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της 
αξίας του χρήματος διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω 
της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος. 
 
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αποτελούνται από κυρώσεις για διακοπή μισθώσεων και πληρωμές για τερματισμό 
υπηρεσιών υπαλλήλων και αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση να πληρώσει. Δαπάνες σε 
σχέση με τις συνήθεις εργασίες της Εταιρείας δεν αναγνωρίζονται προκαταβολικά. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 
μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. 
 
5.Μετατροπή ξένου νομίσματος 
(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται χρησιμοποιώντας νόμισμα του 
κυρίου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (Ευρώ). Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου ήταν αναγκαίο συγκριτικά ποσά και η γενική παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων αναπροσαρμόστηκε έτσι 
ώστε να συνάδει με την παρουσίαση και με τις γενικές αλλαγές του έτους. 
 
6. Νέες λογιστικές ανακοινώσεις 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα πρότυπα και τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες ισχύουν για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου, 2021, και δεν έχουν 
εφαρμοστεί στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, με εξαίρεση τα ακόλουθα: 
 
 
7. Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη χρήση λογιστικών υπολογισμών τα οποία σπανίως ισούνται με τα 
πραγματικά αποτελέσματα. Η διοίκηση πρέπει επίσης να κάνει εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της 
Εταιρείας. Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία 
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά υπό τις περιστάσεις. 
 
(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως 
ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις 
αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος 
παρουσιάζονται πιο κάτω. 
 
8. Ζημιά από εργασίες 
  2021

€
2020

€

από εργασίες παρουσιάζεται μετά τη χρέωση για: 
  
Κόστος προσωπικού  53.681 ---
Αποσβέσεις  21.429 ---
Ενοίκια  14.790 20.700
Νομικά δικαιώματα  1.935 ---
Αμοιβή ελεγκτών  1.000 1.200
Διαγραφή αναβαλλόμενων εξόδων  1 ---
  
  92.836 21.900
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9. Κόστος προσωπικού 
  2021

€
2020

€

Διαχείρισης  
Άλλοι μισθοί  46.719 ---
Εισφορές εργοδότη σε διάφορα ταμεία  6.962 ---
  
  53.681 ---
  
  
 
10. Χρηματοπιστωτικά έξοδα 
  2021

€
2020

€

  
Τόκοι Τρεχούμενων λογαριασμών  151 ---
Τραπεζικά έξοδα  4.368 66
  
Σύνολο χρεωστικών τόκων  4.519 66
  
  
Σύνολο χρηματοπιστωτικών εξόδων  4.519 66
  
 
  
11. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

 
Έπιπλα & Εξοπλισμός 

€ 

Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές

€
Ανακαινίσεις 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ

€
Κόστος   
Προσθήκες 16.122 19.378 159.364 194.864
   
Στις 31/12/2021 16.122 19.378 159.364 194.864
   
Αποσβέσεις   
Για το έτος 1.616 3.877 15.936 21.429
   
Στις 31/12/2021 1.616 3.877 15.936 21.429
   
Υπόλοιπο   
Στις 31/12/2021 14.506 15.501 143.428 173.435
   
   
 
12. Μη-χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
  2021

€
2020

€

Προπληρωμές  10.141 10.178
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  --- 627
  
  10.141 10.805
  
 
13. Αποθέματα 
  2021

€
2020

€

Τελικά προϊόντα  131.838 ---
  
  131.838 ---
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14. Εμπορικά και άλλα ποσά εισπρακτέα 
  2021

€
2020

€

Αλλοι χρεώστες  3.313 ---
  
  
  
  
  3.313 ---
  
  
Τα υπόλοιπα των εμπορικών εισπρακτέων δεν φέρουν τόκο, και είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. Οι συγκεντρώσεις 
πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι περιορισμένοι λόγω του μεγάλου αριθμού των 
πελατών της Εταιρείας. 
 
15. Μετοχικό κεφάλαιο 
  2021

€
2020

€

Εγκεκριμένο  
300.000 Συνήθεις μετοχές προς €1 η καθεμιά  300.000 150.000
  
  300.000 150.000
  
Εκδομένο και πλήρως εξοφλημένο  
300.000 Συνήθεις μετοχές προς €1  σεντ η καθεμιά  300.000 150.000
  
  300.000 150.000
  
  
Κίνηση στο μετοχικό κεφάλαιο:  
Συνήθεις  
Την 1, Ιανουαρίου  150.000 150.000
Νέα έκδοση  150.000 ---
  
Την 31, Δεκεμβρίου  300.000 150.000
  
  
 
16. Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 
  2021

€
2020

€

Άλλοι πιστωτές  159.219 ---
Οφειλόμενα έξοδα  8.374 3.728
Προκαταβολές πελατών  
  
Συνολικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις σε αποσβεσμένο κόστος 

 167.593 3.728

  
Φόρος προστιθέμενης αξίας  31.171 ---
  
Άλλες υποχρεώσεις  31.171 ---
  
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  198.764 3.728
  
Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους. 
*1 Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 την 1 Ιανουαρίου 2018, οι προκαταβολές από πελάτες αναγνωρίζονται στα κονδύλια 
των συμβολαίων. 
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17. Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 
  2021

€
2020

€

Μετρητά στο ταμείο  11.743 ---
Μετρητά στην τράπεζα  114.315 112.835
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις  
  
  126.058 112.835
  
 
 
18. Γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης οικονομικής θέσης 
α)  Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της κατάσταση οικονομικής θέσης τα οποία να 
επηρεάζουν την εικόνα των παρουσών οικονομικών καταστάσεων. 
 
β)  Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28 Σεπτεμβρίου, 
2022. 
 
γ)  Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια 
περίοδο πρωτοφανής κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της 
υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την 
καθημερινή ζωή. Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού 
επέκτασης της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί 
αξιόπιστα το αποτέλεσμα. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να υπάρχει, η διοίκηση θεωρεί ότι είναι ανέφικτη η παροχή 
ποσοτικής εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων της εξάπλωσης του ιού στην Εταιρεία. Το συμβάν θεωρείται ως μη 
διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Καθώς η κατάσταση συνεχίζει να 
εξελίσσεται, η διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τον πιθανό αντίκτυπο, ωστόσο η Διοίκηση πιστεύει ότι η νόσος 
COVID-19 δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες της Εταιρείας. 
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Αναλυτική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 
 Σημ. 2021

€
2020

€

Εισοδήματα  
Πωλήσεις  577.010 ---
  
  577.010 ---
  
  
Κόστος πωλήσεων  
Αγορές  588.397 ---
Τελικά αποθέματα  (131.838) ---
  
  456.559 ---
  
Μεικτό Κέρδος  120.451 ---
  
  
Άλλα λειτουργικά έσοδα  
Εισοδήματα από συνεργάτες  500 ---
  
  500 ---
  
  
  120.951 ---
  
Έξοδα πωλήσεων  
Διαφημίσεις και προώθηση  9.414 ---
  
   9.414 ---
  
  
Λειτουργικά και άλλα διοικητικά έξοδα  
Μισθοί και άλλα ωφελήματα  53.681 ---
Ενοίκιο  14.790 20.700
Ταχυδρομικά και τηλεφωνικά  2.015 ---
Ηλεκτρισμός  4.147 ---
Γραφική ύλη  2.758 ---
Μεταφορικά  4.000 ---
Ασφάλεια - Αλλα  327 ---
Διακίνηση - εσωτερικού  3.827 ---
Συνδρομές και δωρεές  644 480
Χαρτόσημα  174 ---
Επιδιορθώσεις και συντηρήσεις - έπιπλα & εξοπλισμός  7.338 ---
Έξοδα καθαριότητας  2.986 ---
Νομικά δικαιώματα  1.935 ---
Έξοδα πακεταρίσματος και υλικά  3.563 ---
Έξοδα γραφείου  841 ---
Έξοδα νυκτοφύλακα  30 ---
Υπηρεσίες IT  1.250 ---
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου  900 ---
Διάφορα εξοδα  222 100
Πρόστιμα  --- 140
Λογιστικά δικαιώματα  1.200 1.200
Αμοιβή ελεγκτών  1.000 1.200
Επαγγελματικές Υπηρεσίες  1.500 ---
Διαγραφή αναβαλλόμενων εξόδων  1 ---
Τέλος εφόρου εταιρειών  350 350
Αποσβέσεις  21.429 ---
  
  130.908 24.170
  
  
Ζημιά από εργασίες  (19.371) (24.170)
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Έξοδα χρηματοδότησης 10 (4.519) (66)
  
Ζημιά πριν τη φορολογία  (23.890) (24.236)
  
 


