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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης 
Δεκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που 
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε 
σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.  

Γνώµη  

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεµβρίου 
2016, 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 Απαιτήσεων  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
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α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την Εταιρεία iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου. 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Μανόλης Μιχαλιός  

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 25131 

                                                     

Αθήνα, 3 Απριλίου 2017 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
    

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 1/1/2016-
31/12/2016 

1/1/2015-
31/12/2015 

Πωλήσεις 16 14.272.918 13.092.936 
Κόστος πωληθέντων 17 -12.091.647 -10.987.388 
Μικτό Κέρδος  2.181.271 2.105.548 
Έξοδα διάθεσης 17 -877.153 -863.768 
Έξοδα διοίκησης 17 -1.178.222 -1.093.803 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 18 34.453 39.638 
Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές)/ καθαρά  -165 0 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  160.184 187.615 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 19 1.079 1.862 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  19 -186.987 -184.269 
  -185.908 -182.407 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  -25.724 5.208 
Φόρος εισοδήµατος 20 0 0 
Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) χρήσεως (Α) -25.724 5.208 
Λοιπά συνολικά έσοδα:   
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους    

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού 14 -10.782 -2.971 

Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της 
υποχρέωσης παροχών προσωπικού  3.127 862 

Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της 
υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω 
µεταβολής στον φορολογικό συντελεστή 

 0 94 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρων (Β)  -7.655 -2.015 
Συγκεντρωτικά Καθαρά Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως (Α)+(Β) -33.379 3.193 
Βασικά κέρδη/ (ζηµίες) ανά µετοχή 25 -0,4041 0,0818 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 
Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31/12/2016 31/12/2015 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατα πάγια 6 1.091.757 1.023.373 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 210.125 1.154 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  10 164.948 106.486 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 202.000 0 
  1.668.830 1.131.013 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέµατα 9 1.885.840 1.793.450 
Πελάτες 10 606.425 364.034 
Λοιπές απαιτήσεις 10 96.508 141.414 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  1.044 2.083 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 1.340.632 826.749 
  3.930.449 3.127.730 
Σύνολο ενεργητικού  5.599.279 4.258.743 
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους/ εταίρους   
Μετοχικό κεφάλαιο 12 1.909.830 1.909.830 
Λοιπά αποθεµατικά 13 2.058 2.058 
Κέρδη/ (ζηµίες) εις νέον  -257.490 -224.111 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.654.398 1.687.777 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 14 47.073 34.653 

  47.073 34.653 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές 15 3.575.058 2.328.816 
Λοιπές υποχρεώσεις 15 322.750 207.497 
  3.897.808 2.536.313 
Σύνολο υποχρεώσεων  3.944.881 2.570.966 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  5.599.279 4.258.743 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

  Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους/ εταίρους 

Ποσά σε Ευρώ  Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Λοιπά 
Αποθεµατικά 

Αδιανέµητα 
κέρδη 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015  1.909.830 2.058 -227.303 1.684.584 
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες της 
µητρικής  0 0 0 0 

Αποτέλεσµα χρήσης  0 0 5.208 5.208 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:      
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού  0 0 -2.971 -2.971 

Αναβαλλόµενος φόρος επί της 
επανεκτίµησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού 

 0 0 862 956 

Αναβαλλόµενος φόρος επί της 
επανεκτίµησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού λόγω µεταβολής 
στον φορολογικό συντελεστή 

 0 0 94 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2015  1.909.830 2.058 -224.110 1.687.777 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016  1.909.830 2.058 -224.110 1.687.777 
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες της 
µητρικής  0 0 0 0 

Αποτέλεσµα χρήσης  0 0 -25.724 -25.724 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:      
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού  0 0 -10.782 -10.782 

Αναβαλλόµενος φόρος επί της 
επανεκτίµησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού 

 0 0 3.127 3.127 

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2016  1.909.830 2.058 -257.490- 1.654.398 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Ποσά σε Ευρώ 1/1/2016-
31/12/2016 

1/1/2015-
31/12/2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων -25.724 5.208 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 156.220 146.950 
Προβλέψεις -64.613 93.281 
(Κέρδη) /ζηµίες από πώληση ενσώµατων και άυλων 
παγίων 165 0 

Πιστωτικοί τόκοι -1.079 -1.862 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 186.987 184.269 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -49.817 -795.814 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -184.324 -74.235 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.373.967 -63.719 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων -27.887 0 

Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 

 
1.638 

 
5.849 

(Μείον):   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -186.987 -184.269 
Καταβεβληµένοι φόροι 0 -266 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

1.178.546 -684.608 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -214.853 -4.172 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -220.000 0 
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων 
θυγατρικής) -202.000 0 

Ποσά καταβληθέντα σε θυγατρική προς αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου -30.000 0 

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 1.097 0 
Πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 15 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 1.079 1.862 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -664.662 -2.310 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0 0 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 

 
513.883 

 
-686.918 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσεως 826.749 1.513.667 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 1.340.632 826.749 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997 αρχικά ως RAINBOW ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ και το αντικείµενο της 
δραστηριότητας της  ήταν η Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider).  
Σύµφωνα µε την από 30/06/2010 Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων αποφασίστηκε µεταξύ άλλων η 
αλλαγή της Επωνυµίας από «RAINBOW ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ » σε «iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».  

Με την από 28/03/2014 Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων αποφασίστηκε η µετατροπή της Εταιρείας 
από ΕΠΕ σε ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 
Την 18/12/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η υπ’ αριθµόν 
28458/18.12.2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών µε την οποία α) 
παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. iStorm A.E.) η οποία προήλθε από την µετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης «iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό 
καταρτίστηκε µε την υπ’αριθµόν 6.541/25.11.2014 συµβολαιογραφική πράξη της Συµβολαιογράφου 
Αθηνών Δήµητρας Παρασκευοπούλου. 
 
Σκοπός της προκύψασας ΑΕ είναι:  
 

- H µηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών και λοιπών στοιχείων για λογαριασµό τρίτων, 
- Η εισαγωγή και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάσης φύσεως ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού και γενικά πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
- Η σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 

βοηθητικού υλικού και η προετοιµασία των κατάλληλων χώρων,  
- Η αντιπροσώπευση ξένων κατασκευαστικών οίκων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
- Η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
- Η µίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,  
- Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό,  
- Η µετάδοση, εκποµπή, µεταγωγή, λήψη σηµείων, σηµάτων, γραπτού κειµένου, εικόνων, ήχων, 

πληροφοριών κάθε είδους που πραγµατοποιείται µε ενσύρµατα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά, 
δορυφορικά και άλλα ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα,  

- Η µεταγωγή, µετάδοση δεδοµένων (DATA) στο κοινό, 
- Η κατασκευή, εισαγωγή, εµπορία, εκµετάλλευση, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη 

πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού,  
- Η κατασκευή, εισαγωγή, εµπορία, εγκατάσταση, εκµετάλλευση, συντήρηση και υποστήριξη 

πάσης φύσεως συστηµάτων συλλογής, µετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών και 
δεδοµένων (DATA) 

- Η κατασκευή, εισαγωγή, εµπορία, εγκατάσταση, λειτουργία, εκµετάλλευση, συντήρηση και 
υποστήριξη πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 

- Η κατασκευή, εισαγωγή, εµπορία, εγκατάσταση, λειτουργία, εκµετάλλευση, συντήρηση και 
υποστήριξη πάσης φύσεως εξοπλισµού απαραίτητου για παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 

- Η ανάπτυξη, η αντιπροσώπευση και η εµπορία λογισµικού πάσης φύσεως, 
- Η ανάπτυξη, εφαρµογή και παροχή προγραµµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης υψηλού επιπέδου σαν εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, 
- Η ανάπτυξη έρευνας στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα της 

πληροφορικής. 
 
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο νοµό Αττικής, στο Δήµο Αθηναίων και είναι µη εισηγµένη σε 
Χρηµατιστηριακή Αγορά. 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «Quest Συµµετοχών ΑΕ» και περιλαµβάνεται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
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Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το Διοικητικό Συµβούλιο στις 3 
Απριλίου 2017. 

2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που καλύπτουν 
τη χρήση 2016 (1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεµβρίου 2016), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 
σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της (going concern) 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 (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2016.  

Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται παρακάτω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 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. 

2.2. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 
Στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν για να 
καταρτιστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2015, προσαρµοσµένων µε νέα Πρότυπα, και τις 
αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. 
 
2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 
01/01/2016 ή µεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015) 

Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 19 µε τίτλο «Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων». Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική 
αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως 
είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015) 

Τον Δεκέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 
2010-2012», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά µε επτά θέµατα και αποτελεί 
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες 
επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι 
εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός 
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ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, 
ΔΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα 
στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 
ΔΛΠ 16 /ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευµένων 
αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε Από 
Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 
συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον 
κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές 
Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το 
ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίον 
αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η 
χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού 
στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που 
περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς 
από την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό 
στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 
χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι 
οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια 
(ΔΛΠ 16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες 
παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις 
επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις 
ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων 
τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 
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• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  Κύκλος 
2012-2014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί 
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες 
επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα 
εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των 
τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο 
προεξόφλησης: θέµα τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση 
οικονοµική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις 
παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 
οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: 
Εφαρµόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις 
απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύπων. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
2.2.2 Νέα Πρότυπα, Διερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Δραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός 
του ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών 
αναφορών των οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, 
υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές 
ρυθµίζουν την παροχή και την τιµολόγηση συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών 
οικονοµικών οντοτήτων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναµονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
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Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω 
Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων 
σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 
Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε 
σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που 
προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το 
νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές 
Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες Διερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν 
καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2018. 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το 
νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την 
επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» αποµείωσης, και επίσης, µία 
ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν 
καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2018. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών 
Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB 
ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιµετώπιση µίας 
αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά µε 
τον χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς 
ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέµβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος 
των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον 
λογιστικό χειρισµό βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός 
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις 
οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο 
προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο 
που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει 
να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για µη 
Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς 
τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονοµικές της Καταστάσεις , αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να 
παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές 
στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων 
των µεταβολών που προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Η 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις 
του ΔΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς 
την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 
αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική 
οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση 
µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του 
χρόνου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, 
αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής 
βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. 
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό 
συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο 
συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης 
των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων 
σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών 
πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε 
συµψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και 
προϋποθέσεις µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την 
ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς 
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τίτλους. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, 
αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε 
συνδυασµό µε το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω 
της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό 
έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του 
ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε 
ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρµογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και 
επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά 
έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή 
του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση 
επικάλυψης»). Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 
2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί 
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται 
στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 
1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 
28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας Διερµηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν 
λόγω Διερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν 
έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 
κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε 
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια 
µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιλάµβανε την αξιολόγηση του κατά πόσον το εν λόγω ακίνητο 
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πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει 
να υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
2.3 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σε 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 ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, 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 Αποτελεσµάτων. 
 
2.4 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 άλλων 
στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
ετήσια βάση. 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. 
 
2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
Λογισµικά προγράµµατα 
 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε 
καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων 
λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που 
προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που 
αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (4 έτη ). 
 
Λοιπά Άυλα 
 
Τα λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν δικαιώµατα αποκτηθέντα στα πλαίσια συµβάσεων 
που έχει συνάψει η εταιρία. Η αρχική αναγνώριση γίνεται στο κόστος κτήσης. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον τις σσωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν 
σωρευµένη ζηµιά αποµείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των άυλων στοιχείων (9 έτη). 

 
2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για 
πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 
τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου 
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό 
µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία 

- Κτίρια σε ακίνητα τρίτων  Με βάση τα έτη µίσθωσης 
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-12,5 έτη 
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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 η 
αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 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 ταµειακές 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. 
 
2.7 Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα 
επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.  
 
2.8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Δάνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους. 
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 
µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο 
µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης στις κατηγορίες πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  
 
2.9 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος των εµπορευµάτων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν 
στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης. Το κόστος των εµπορευµάτων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό 
κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην 
κανονική λειτουργία της Εταιρείας µείον τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  
 
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 Αποτελεσµάτων. 
 
2.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 
τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, 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 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
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Η επιβάρυνση της περιόδου 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 χρήσεως, 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 
περιόδου, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 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 της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει 
επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη το σηµαντικό σωρευµένο ύψος των φορολογικών 
ζηµιών, θεώρησε ως µη ανακτήσιµες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές και ως εκ τούτου δεν 
υπολόγισε αναβαλλόµενους φόρους. 
 
2.14 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 περίοδο που αφορά και περιλαµβάνονται στα έξοδα προσωπικού. 
Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα οποία 
καταβάλλεται στον εργαζόµενο σύνταξη ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το µισθό.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 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 ή ζηµίες αναγνωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του αναθεωρηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους». 
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 
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εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την 
ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων 
που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δε γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως 
ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
2.15 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 
οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη δύναται να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. 
Το έσοδο επιµετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος, καθαρό από φόρο 
προστιθέµενης αξίας, επιστροφές και εκπτώσεις : 
 
(α) Πώληση αγαθών 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και 
του αναλογούντα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι 
σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση 
µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου.  
 
2.16 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 παρούσας 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 αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα 
σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης. 
 
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. 
 
2.17 Κέρδη/ (ζηµίες) ανά µετοχή 
Τα βασικά κέρδη/ (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό 
αριθµό µετοχών κάθε χρήσεως. 
 
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. 
 
2.19 Συγκριτικά στοιχεία 
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου αναπροσαρµόζονται για 
να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. Διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ 
των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
 

3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
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Η Εταιρεία ως µέλος του οµίλου της «Quest Συµµετοχών A.E.» εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου 
εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει 
την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του οµίλου.  
Η διαχείριση κινδύνων 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 
Ο όµιλος και η Εταιρεία ως µέλος του, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο 
µέρος των συναλλαγών της Εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ. Ο όµιλος κατά πάγια τακτική, δεν 
προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε 
εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο όµιλος και η Εταιρεία ως µέλος του έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε 
στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. 
Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος είναι 
κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε 
αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια 
ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν 
ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµιακά διαθέσιµα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε 
σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο 
από την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης σε 
µη προεξοφληµένες τιµές. 
 
 
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις     
31/12/2016 <1 έτος  Σύνολο 
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 3.897.808 3.897.808 
  3.897.808 3.897.808 

 
 
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις     
31/12/2015 <1 έτος  Σύνολο 
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 2.536.313 2.536.313 
  2.536.313 2.536.313 

 
(δ) Κίνδυνος Διακύµανσης επιτοκίων 
Λόγω του ότι ο όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα 
λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των 
επιτοκίων.  
 
(ε) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
απρόσκοπτης λειτουργίας της στο µέλλον µε σκοπό να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου 
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να εκδώσει 
νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία. 
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Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου ο όµιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν τα κεφάλαια τους µε 
βάση το συντελεστή µόχλευσης. Η Εταιρεία προέβη κατά τη χρήση 2014 σε αποπληρωµή του 
τραπεζικού δανεισµού της. Ως απόρροια του ανωτέρω, ο εν λόγω δείκτης δεν έχει εφαρµογή για τις 
παρουσιαζόµενες περιόδους.  
 
 
3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 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 ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.  
 
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι 
προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία 
των µελλοντικών ταµιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το 
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον όµιλο και την Εταιρεία, για τη χρήση παρόµοιων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ΔΠΧΑ, 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. 
 
5. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία  
 
31/12/2016 
  Λογιστικές Πρακτικές 
Απαιτήσεις     

 Δάνεια & 
απαιτήσεις Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 867.881 867.881 
Μετρητά  και ισοδύναµα 1.340.632 1.340.632 
  2.208.513 2.208.513 
31/12/2015 
  Λογιστικές Πρακτικές 
Απαιτήσεις     

 Δάνεια & 
απαιτήσεις Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 611.934 611.934 
Μετρητά  και ισοδύναµα 826.749 826.749 
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  1.438.683 1.438.683 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:   
 

Ποσά σε Ευρώ  Οικόπεδα & 
Κτίρια 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος     
1 Ιανουαρίου 2015  752.029 691.399 1.443.428 
Προσθήκες  0 4.172 4.172 
1 Ιανουαρίου 2016  752.029 695.571 1.447.600 
Προσθήκες  110.000 104.853 214.853 
Αποσύρσεις/Πωλήσεις  0 -1.955 -1.955 
31 Δεκεµβρίου 2016  862.029 798.469 1.660.498 
     
Συσσωρευµένες αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2015  -121.899 -162.575 -284.473 
Αποσβέσεις χρήσεως  -62.644 -77.110 -139.754 
1 Ιανουαρίου 2016  -184.543 -239.685 -424.228 
Αποσβέσεις χρήσεως  -67.686 -77.506 -145.192 
Αποσύρσεις/Πωλήσεις  0 678 -678 
31 Δεκεµβρίου 2016  -252.229 -316.513 -568.742 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεµβρίου 2015  567.486 455.886 1.023.373 

 Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεµβρίου 2016    609.800   481.956 1.091.757 
 
7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Ποσά σε Ευρώ  Λογισµικά 
προγράµµατα  Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015  110.265 0 110.265 
Προσθήκες  0 0 0 
1 Ιανουαρίου 2016  110.265 0 110.265 
Προσθήκες  0 220.000 220.000 
Αποσύρσεις/Πωλήσεις  -119 0 -119 
31 Δεκεµβρίου 2016  110.146 220.000 330.146 
     
Συσσωρευµένες αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2015  -101.915 0 -101.915 
Αποσβέσεις χρήσεως  -7.196 0 -7.196 
1 Ιανουαρίου 2016  -109.111 0 -109.111 
Αποσβέσεις χρήσεως  -945 -10.083 -11.028 
Αποσύρσεις/Πωλήσεις  119 0 119 
31 Δεκεµβρίου 2016  -109.937 -10.083 -120.020 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεµβρίου 2015  1.154 1.154 1.154 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεµβρίου 2016  209 209.917 210.125 
 
8. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Υπόλοιπο έναρξης 0   0 
Προσθήκες 202.000   0 
Υπόλοιπο λήξεως 202.000   0 
 
Τον Ιούλιο 2016 συστάθηκε η θυγατρική εταιρεία «ISTORM CYPRUS LIMITED», της οποίας το 
µετοχικό κεφάλαιο κατά την 31/12/2016 ανήλθε σε € 202.000, διαιρούµενο σε 202.000 µετοχές 
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ονοµαστικής αξίας € 1 έκαστη. Το µετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε εξολοκλήρου από την Εταιρεία µε 
καταβολή µετρητών. Παράλληλα, στη θυγατρική εταιρεία καταβλήθηκαν ποσά προοριζόµενα για 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους € 30.000 που περιλαµβάνονται στο κονδύλι του µη 
κυκλοφορούντος ενεργητικού «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». 
 
9. Αποθέµατα 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Εµπορεύµατα 1.895.647 1.845.830 
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως 
κινούµενα  και κατεστραµµένα αποθέµατα: 

 
-9.807 

 
-52.380 

Σύνολο 1.885.840 1.793.450 
 
   
Ανάλυση πρόβλεψης 31/12/2016 31/12/2015 
Στην αρχή της χρήσης 52.380 15.980 
Πρόβλεψη αποµείωσης -42.573 36.400 
Στο τέλος της χρήσης 9.807 52.380 
 
10. Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Πελάτες 458.791 265.106 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 0 0 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 458.791 265.106 
Προκαταβολές 7.175 7.290 
Έξοδα εποµένων χρήσεων 36.902 29.234 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη (Σηµ. 23) 147.635 98.927 
Λοιπές απαιτήσεις 217.379 211.377 
Σύνολο 867.881 611.934 
   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 164.948 106.486 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 702.933 505.448 
 867.882 611.934 
    
  31/12/2016 31/12/2015 
Μη ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες 
απαιτήσεις από πελάτες κατά την ηµεροµηνία 
της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

 
606.426 364.0333 

Ληξιπρόθεσµες µη αποµειωµένες απαιτήσεις από πελάτες  
Από 1-3 µήνες  0   0   
Από 3-6 µήνες  0   0   
Από 6-12 µήνες  0   0   
Από 12 και πάνω µήνες  0   0   
  606.426 364.033 
 
Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις εκφράζονται στα παρακάτω νοµίσµατα: 
 
    31/12/2016 31/12/2015 
Ευρώ   867.882 611.934 
  867.882 611.934 
 
11.Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Διαθέσιµα στο ταµείο  46.693 47.832 
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Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.293.939 778.917 
Σύνολο 1.340.632 826.749 
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµιακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.340.632 826.749 
Σύνολο 1.340.632 826.749 
 
12. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Ποσά σε Ευρώ Αριθµός µετοχών  Αξία µετοχών Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2015 63.661  1.909.830 1.909.830 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0 0 
1 Ιανουαρίου 2016 63.661  1.909.830 1.909.830 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0 0 
31 Δεκεµβρίου 2016 63.661  1.909.830 1.909.830 
 
Κατά την 31/12/2016, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες 
εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (€ 1.909.830) ευρώ διαιρούµενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες 
εξήντα µία (63.661) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ έκαστη (€ 30).  
 
13. Λοιπά Αποθεµατικά 
Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 

αποθεµατικό 
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 2.058 2.058 
31 Δεκεµβρίου 2015 2.058 2.058 
 
1 Ιανουαρίου 2016 2.058 2.058 
31 Δεκεµβρίου 2016 2.058 2.058 

 
14.Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Συνταξιοδοτικές παροχές 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα παρακάτω: 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 47.073 34.653 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 0 0 
 47.073 34.653 

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής  θέσης 47.073 34.653 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 6.313 7.518 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 693 517 
Κόστος προϋπηρεσίας & διακανονισµών -3.523 -2.187 
Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζηµίες από 
τακτοποιήσεις -1.846 0 

Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε εργαζόµενους  
(Σηµ. 21) 1.638 5.848 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα είναι τα παρακάτω: 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Συνταξιοδοτικές παροχές -10.782 -2.971 
 -10.782 -2.971 
 
Η µεταβολή στις υποχρεώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές για το 2016 και το 2015 είναι η 
ακόλουθη: 

Ποσά σε Ευρώ Παρούσα Αξία 
Υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2015 25.834  
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 7.518  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) 517 
Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας -2.187 
Επαναµετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:  
- (Κέρδη)/Ζηµίες από µεταβολή δηµογραφικών παραδοχών 2.971 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 34.653  
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 6.313  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) 693 
Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας -3.523 
Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζηµίες από τακτοποιήσεις -1.845 
Επαναµετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:  
- (Κέρδη)/Ζηµίες από µεταβολή εµπειρικών, δηµογραφικών και οικονοµικών 
προσαρµογών 10.782 

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2016 47.073  
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 31/12/2016 31/12/2015 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,60% 2,00% 
Πληθωρισµός 1,75% 2,00% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1,75% 2,00% 
 
Η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία σε αλλαγές στο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι : 
 
 Επίδραση στην υποχρέωση 

  2016 2015 

 Μεταβολή της 
παραδοχής 

Ποσοστιαία 
επίδραση στην 
παρούσα αξία 
δέσµευσης 

καθορισµένων 
παροχών 

Ποσοστιαία 
επίδραση στην 
παρούσα αξία 
δέσµευσης 

καθορισµένων 
παροχών 

Προεξοφλητικό επιτόκιο +0,50% -11,16% -8,00% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο -0,50% +11,16% +8,00% 

 
Η ανωτέρω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε µία µεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις 
άλλες παραδοχές σταθερές. Στην πραγµατικότητα αυτό έχει µικρές πιθανότητες να συµβεί καθώς οι 
µεταβολές στις παραδοχές µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους. Κατά τον υπολογισµό της ευαισθησίας 
της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες 
αναλογιστικές παραδοχές, χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό 
της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
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15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Προµηθευτές 419.855 363.891 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη (Σηµ. 23) 3.155.203 1.964.925 
Δεδουλευµένα έξοδα 50.542 70.884 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι- τέλη 64.395 57.249 
Προκαταβολές πελατών 86.349 36.318 
Λοιπές υποχρεώσεις 121.464 43.045 
Σύνολο 3.897.808 2.536.313 
Ανάλυση υποχρεώσεων:   
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.897.808 2.536.313 
Σύνολο 3.897.808 2.536.313 
   
 
16. Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν την 31/12/2016 σε € 14.272.918 έναντι € 13.092.543. Κύριοι 
πυλώνες αύξησης των πωλήσεων ήταν τόσο οι υπολογιστές Mac όσο και τα iPhones όπου η ζήτηση 
παρέµεινε ισχυρή και έτσι ενισχύθηκαν οι πωλήσεις σηµαντικά. Η έναρξη νέου υποκαταστήµατος τον 
Αύγουστο 2016 συνέβαλλε στην αύξηση των πωλήσεων έναντι του προηγούµενου έτους. 
 
17. Έξοδα ανά κατηγορία 
 
Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 
Παροχές σε εργαζοµένους  -874.174 -844.614 
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδα  -12.134.220 -10.950.988 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων    
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 6 -145.192 -139.754 
  -Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 -11.028 -7.197 
Αποµείωση αποθεµάτων  42.573 -36.400 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων  -67.659 -51.906 
Λειτουργικά ενοίκια µίσθωσης    
  -Κτίρια  -566.237 -504.011 
  -Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  0 0 
 - Μηχανήµατα/ΕΙΧ  -5.494 -5.444 
Μεταφορικά / έξοδα ταξιδίων  -16.705 -11.612 
Διαφήµιση  -108.675 -100.337 
Τηλεπικοινωνιακά κόστη  -34.243 -27.383 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  -50.873 -58.853 
Λοιπά  -175.094 -206.460 
Σύνολο  -14.147.022 -12.944.959 
 
Κατανοµή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2015 
Κόστος πωληθέντων -12.091.647 -10.987.388 
Έξοδα διάθεσης -877.153 -863.768 
Έξοδα διοίκησης -1.178.222 -1.093.803 
Σύνολο -14.147.022 -12.944.959 
 
 
 
 
 
 
18. Λοιπά έσοδα /(έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 
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Ποσά σε Ευρώ 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2015 
Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις 1.588 0 
Άλλα έσοδα – διαφήµιση 20.000 31.250 
Λοιπά 12.865 8.388 
Σύνολο 34.453 39.638 
 
19. Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 
 
Ποσά σε Ευρώ 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2015 
Έξοδα τόκων   
 -Προεξοφλητικά έξοδα τραπεζών -51.519 -55.223 
 - Προµήθειες και λοιπά έξοδα τραπεζών -135.468 -129.046 

 -186.987 -184.269 
Έσοδα τόκων   
-Έσοδα τόκων από τράπεζες 202 635 
-Λοιπά 877 1.227 
 1.079 1.862 
Σύνολο -185.908 -182.407 
 
20. Φόρος Εισοδήµατος 
 
Ποσά σε Ευρώ 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2015 
Φόρος χρήσης 0 0 
Αναβαλλόµενος φόρος 0 0 
Σύνολο 0 0 
 
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις ελληνικές 
επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2016 και 2015 είναι 29% (βάσει των διατάξεων του Νόµου 4334/2015 που 
δηµοσιεύτηκε στις 16/07/2015). Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε προς 29% επί του φορολογικού 
κέρδους της χρήσεως. Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2015 
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων -25.724 5.208 

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

 
-7.460 

 

 
1.510 

 
Φορολογικό κέρδος/ζηµία χρήσης προς µεταφορά  7.460 -1.510 

Φόροι 0 0 

 
21. Παροχές σε εργαζόµενους 
 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 
σε 47 άτοµα και κατά την 31η Δεκεµβρίου 2015 ήταν 44 άτοµα . 
 
 
22. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2015 
Μισθοί και ηµεροµίσθια -675.162 -652.274 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης -171.467 -157.310 
Κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών -1.638 -5.848 
Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους -25.907 -29.182 
Σύνολο -874.174 -844.614 
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Ποσά σε Ευρώ  
 31/12/2016 31/12/2015 
Υποχρεώσεις   

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 90.557 89.836 

Σύνολο 90.557 89.836 

Δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Επιπρόσθετα, 
δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
 
23. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
  31/12/2016 31/12/2015 
(α) Έσοδα 293.162 150.523 
(β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 11.434.038 10.481.205 
(γ) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 118.505 98.927 
(δ) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 3.163.053 1.964.925 
 
24. Ανειληµµένες υποχρεώσεις  
Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων   
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
Έως 1 έτος 661.583 504.488 
Από 2-5 έτη 2.484.128 2.004.634 
Περισσότερα από 5 έτη 1.389.879 0 
 4.535.590 2.509.122 
25.Κέρδη ανά µετοχή 
 
Ποσά σε Ευρώ 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2015 
Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους εταίρους/µετόχους -25.724 5.208 
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µεριδίων/µετοχών 63.661 63.661 

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µερίδιο/µετοχή (Ευρώ ανά 
µερίδιο/µετοχή) -0,4041 0,0818 

 
26. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
- Η Εταιρεία έχει περαιώσει σύµφωνα µε το Ν.3888/2010 τις χρήσεις 1/7/2007-30/6/2008 και 1/7/2008-
30/6/2009. Δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη φόρου για την ανέλεγκτη χρήση 2010 γιατί η Εταιρεία έχει 
σηµαντικές σωρευµένες ζηµιές.  
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, η Εταιρεία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε 
την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να 
προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες 
έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 
ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι σε ενδεχόµενους 
µελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν 
επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές µε σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
Για τη χρήση 2016, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2016. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την πρόσφατη σχετική νοµοθεσία, ο 
έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής 
σε προαιρετική βάση. 
 
27. Γεγονότα µετά την λήξη της ετήσιας περιόδου αναφοράς  
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Δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης Δεκεµβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε ή 
να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 

 
Αθήνα, 3 Απριλίου 2017 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   
   

   

   
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ 
ΑΔΤ.ΑΑ 079768/2005 ΑΔΤ.Φ 090096/2001 Α.Δ.Τ.  Ξ 098132/1987 

 
 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  0049241-Α΄ 
ΤΑΞΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 
(1/1/2016 - 31/12/2016) 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
1/1/2016-31/12/2016 της Εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δέκατη όγδοη (τρίτη υπό τη νέα νοµική µορφή της ως ΑΕ)  

και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 1/1/2016 έως και 31/12/2016. 
 Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 
 Η Εταιρεία πραγµατοποίησε Πωλήσεις κατά τη χρήση αυτή ποσού € 14.272.918 έναντι € 
13.092.936 στην προηγούµενη χρήση. Οι ζηµιές χρήσεως ανέρχονται σε € 25.724 έναντι κερδών € 
5.208 της προηγούµενης χρήσεως. 
 

2. Οικονοµική θέση της Εταιρείας 
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονταν σε ποσό € 1.654.398 έναντι € 1.687.777 

της προηγούµενης χρήσης. 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τη χρήση 2016 και 2015 αντίστοιχα 

έχουν ως εξής: 
 
 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης    
 31/12/2016  31/12/2015  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.930.449 70,20% 3.127.730 73,44% 
Σύνολο ενεργητικού 5.599.279  4.258.743  
     
Ίδια κεφάλαια 1.654.398 41,94% 1.687.777 65,65% 
Σύνολο υποχρεώσεων 3.944.881  2.570.966  
     
Ίδια κεφάλαια 1.654.398 99,13% 1.687.777 149,23% 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.668.830  1.131.013  
     
Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.930.449 100,84% 3.127.730 123,32% 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.897.808  2.536.313  
     
Κεφάλαιο κινήσεως 32.641 0,83% 591.417 18,91% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.930.449  3.127.730  

 
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας    
 31/12/2016  31/12/2015  
Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 160.184 1,12% 187.615 1,43% 
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 14.272.918  13.092.936  
     
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -25.724 -1,55% 5.208 0,31% 
Ίδια κεφάλαια 1.654.398  1.687.777  
     
Μικτά αποτελέσµατα 2.181.271 15,28% 2.105.548 16,08% 



iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεµβρίου 2016 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 32  

Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 14.272.918  13.092.936  
     
Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 14.272.918 862,73% 13.092.936 775,75% 
Ίδια κεφάλαια 1.654.398  1.687.777  

 
Αριθµοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής        
 31/12/2016    31/12/2015    
Απαιτήσεις από πελάτες 606.425 364.034 
Πωλήσεις αποθεµάτων & 
υπηρεσιών 14.272.918 

Χ  360  15 Ηµέρες 
13.092.936 

Χ  360  10 Ηµέρες 

         
Απαιτήσεις από πελάτες 606.425 364.034 
Σύνολο υποχρεώσεων 3.944.881 

Χ  360  55 Ηµέρες 
2.570.966 

Χ  360  51 Ηµέρες 

         
 

3. Απολογισµός 2016 – Προοπτικές για το 2017 
 

Το 2016 ήταν µια σηµαντική χρονιά για την εταιρία καθώς και έγινε ο µοναδικός Apple Premium 
Reseller (APR) τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. Πλέον η iStorm είναι η µοναδική αλυσίδα 
λιανικής αποκλειστικά για προϊόντα Apple που φέρει το σήµα APR στην αγορά. Το 2016 η iStorm 
πρόσθεσε δύο νέα καταστήµατα στην αλυσίδα της, ένα στην Γλυφάδα και ένα νέο κατάστηµα στην 
Λευκωσία της Κύπρου µε την ίδρυση της θυγατρικής istorm Cyprus Ltd. Σήµερα λοιπόν λειτουργούν 
επτά (7) συνολικά καταστήµατα iStorm, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην Αθήνα (σε Κολωνάκι, 
εµπορικό κέντρο River West, εµπορικό κέντρο Golden Hall και στην Γλυφάδα), δύο (2) στη 
Θεσσαλονίκη (στο εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos και στο κέντρο της πόλης, στην Οδό 
Τσιµισκή 43) και ένα νέο κατάστηµα στο κέντρο της Λευκωσίας, πρωτεύουσας της Κύπρου (θυγατρική 
Εταιρεία). 
Το 2016 η iStorm πέτυχε σηµαντική αύξηση πωλήσεων 15% σε µια ιδιαίτερα δύσκολη αγορά που 
βρίσκεται σε ύφεση και παρατεταµένη πτώση τα τελευταία χρόνια. Ενίσχυσε το δίκτυο της µε τα δύο 
νέα καταστήµατα που προαναφέραµε και άνοιξε σε µία νέα αγορά, αυτή της Κύπρου, µε στόχο την 
περαιτέρω επέκταση της στο νησί τα επόµενα έτη. Έτσι η iStorm, παρά την πολύ κακή κατάσταση της 
αγοράς λιανικής, κέρδισε µερίδιο αγοράς σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες προϊόντων και συµπλήρωσε τη 
γκάµα της µε εισαγωγή νέων προϊόντων και λύσεων που συµπληρώνουν το οικοσύστηµα της Apple και 
δίνουν λύσεις σε καθηµερινές ή πιο σύνθετες ανάγκες των καταναλωτών – πελατών της. 
Το 2017 αναµένεται να είναι µια πολύ δύσκολη χρονιά για την αγορά λιανικής και για την αγορά 
γενικότερα και να είναι ακόµα µια χρονιά ύφεσης και πτώσης τόσο της καταναλωτικής ζήτησης όσο και 
της συνολικής αγοράς. 
Η iStorm το 2017 στοχεύει σε διατήρηση τόσο των πωλήσεων όσο και των µεριδίων και της γενικότερης 
θέσης της στην αγορά. Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή εµπειρία των πελατών της και την πιο άρτια 
εξυπηρέτηση η εταιρία συµπληρώνει τα κορυφαία προϊόντα της Apple µε αξεσουάρ και υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας και έτσι στοχεύει σε καλύτερες πωλήσεις και βελτίωση της κερδοφορίας της το 
2017. Στόχος της εταιρίας είναι ένα θετικό αποτέλεσµα σε κέρδη προ φόρων στο τέλος του έτους. 
Κύριοι πυλώνες για το 2017 θα είναι οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων της Apple (Mac, iPhone, 
iPad, Apple Watch) καθώς και η πολύ µεγάλη γκάµα αξεσουάρ της iStorm η οποία συµπληρώνει τα 
προϊόντα της Apple. Τέλος ιδιαίτερη  προσοχή και επικέντρωση θα δοθεί το 2017 στις υπηρεσίες, οι 
οποίες συµπληρώνουν την πώληση των προϊόντων και βελτιώνουν τόσο την ικανοποίηση του πελάτη, 
όσο και την κερδοφορία της εταιρίας. 
Τέλος το 2017 η iStorm θα αναζητήσει νέα σηµεία επέκτασης της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο και εφόσον βρεθούν οι χώροι που πληρούν τα κριτήρια της Apple και της iStorm, θα γίνουν όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη δηµιουργία νέων καταστηµάτων που θα ενισχύσουν 
ακόµα περισσότερο την θέση της iStorm στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. 
Συµπερασµατικά η iStorm το 2017, παρόλη την αρνητική συγκυρία και την κακή εικόνα της αγοράς 
λιανικής, στοχεύει για ακόµα µια χρονιά σε διατήρηση και µικρή αύξηση των µεγεθών της και µεριδίων 
της στην αγορά. 

 
4. Υποκαταστήµατα Εταιρείας 

Η Εταιρεία έχει τα παρακάτω υποκαταστήµατα: 
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1. Λ. Κηφισού 96-98, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 41, 
2. Τσιµισκή 43, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 23 
3. 11χιλ.Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 01 
4. Λ. Κηφισίας 37Α , Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 23 
5. Λεωφόρος Α. Μεταξά 23, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 75 

 
5. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης 
 
Δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 
Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης. 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 23 των 
Οικονοµικών Καταστάσεων, ενώ αναφορικά µε τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
παραπέµπουµε στη σηµείωση 3 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 
2016. 
 
Με τιµή, 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2017 
 

Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών 
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 
 

Μάρκος Μπιτσάκος 
Πρόεδρος  και Δ/νων Σύµβουλος 

 


