
Αρμόδια Υπηρεσία: Πρωτοδικείο Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:     www.istorm.gr

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Διαχειριστής Εφορακόπουλος Δημήτριος

από το διαχειριστή: 28 Φεβρουαρίου 2014

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Τσιρώνη Χριστίνα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 36671)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη Γνώμη - Έμφαση Θέματος

31/12/2013 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 5.950.563           5.961.267             

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.281.338      405.397                     Μικτά Κέρδη/(Ζημίες) 795.807              878.850                

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 15.555           21.202                       Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (127.708)             (170.769)               

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 77.750           77.598                       Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (146.905)             (122.059)               

Αποθέματα 1.212.828      565.105                     Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (274.614)             (292.828)               

Aπαιτήσεις από πελάτες 164.419         123.030                     Μείον Φόροι (1.836)                 (363)                      

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.384.824      417.438                     Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (276.450)             (293.191)               

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.136.715      1.609.770                  Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 74                       (3.946)                   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (276.376)             (297.137)               

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εταιρικό Κεφάλαιο 639.000         39.000                       Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μερίδιο - βασικά (σε € ) (22,9610) (225,5317)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (1.179.982)     (899.054)                    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων εταίρων εταιρείας (α) (540.982)        (860.054)                    

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.613             10.209                       επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 16.584                (114.734)               

Προμηθευτές 2.443.266      1.724.510                  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.149.500      650.600                     

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 75.317           84.505                       ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.677.696      2.469.824                  1. 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 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 4.136.715      1.609.770                  φόρου για την ανέλεγκτη χρήση 2010 γιατί  η εταιρεία έχει σημαντικές σωρευμένες ζημιές (βλ. σημείωση 27) .

2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 σε 19 άτομα και κατά την 31 Δεκεμβρίου  

2012 σε 22 .

3. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων

    και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη (βλ. σημείωση 23) , όπως 

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012    αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) (860.054)        (562.917)                    1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 600.000         -                                   i).  Εσοδα 169.692 47.533 

Έξοδα Έκδοσης Κεφαλαίου (4.552)            -  ii).  Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 6.076.064 4.485.711 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση 74                  (3.946)                         iii). Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 38.886 20.857 

Κέρδη / (ζημίες)  χρήσεως μετά από φόρους (276.450)        (293.191)                    iv).  Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 2.267.204 1.598.748 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα ) (540.982)        (860.054)                    4.  Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας «Quest Συμμετοχών AE»

με έδρα την Ελλάδα. Η Συμμετοχή της  στο Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 100% και ενσωματώνεται με τη μέθοδο της

ολικής ενοποίησης.

5. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δεν ενδέχεται να έχουν  σημαντική επίπτωση (βλ.σημείωση 27)

Έμμεση Μέθοδος  στην οικονομική κατάσταση ή  λειτουργία  της εταιρείας.

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 6. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2013 είναι αρνητικά συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 45 του ΚΝ 3190/1955. 

Λειτουργικές δραστηριότητες Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων η Διοίκηση προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

Αποτελέσματα προ φόρων (274.614)        (292.828)                    του άρθρου αυτού, να βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια,  η ρευστότητα και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας για μια περίοδο 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: τουλάχιστον 12 μηνών. (βλ. σημείωση 3.1 (ε) ) .

Αποσβέσεις 144.293         56.035                       7.Δεν υφίστανται  εμπράγματα βάρη επί των  παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας  (βλ σημείωση 22).

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.682)            (9.163)                        8.Η Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.

3.058             - 9.Στα κονδύλια του ισολογισμού : α)  «Αποθέματα» περιλαμβάνεται πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (βλ. σημείωση 8)  ποσού € 23.387  και 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 152.587         131.221                     β) «Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται από την υπηρεσία  συνολικού ποσού € 9.613 (βλ. σημείωση 13).

με τις λειτουργικές δραστηριότητες 10. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19 (Παροχές σε εργαζόμενους), που σύμφωνα με τις πρόνοιες της αναθεώρησης του ισχύει

Μείωση/(αύξηση)  αποθεμάτων (651.110)        (80.231)                       και για τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Η επίδραση του ανωτέρω αναθεωρημένου προτύπου ήταν:

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (474.990)        302.982                     01/01- 31/12/2012
(Mείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων 708.226         (382.252)                     Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 1.813        
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (911)               1.396                          Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 1.451        

Μείον:  Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (3.946)       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (150.916)        (131.221)                     Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (2.495)       

Καταβεβλήμένοι Φόροι (1.156)            1.809                         11. Τον Δεκέμβριο του 2013 ανακοινώθηκε ότι η ACE-Hellas, ιδιοκτήτρια των καταστημάτων Golden-i  διέκοψε την λειτουργία των καταστημάτων της και 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (551.215)        (402.252)                    μεταβίβασε τον πάγιο εξοπλισμό και τα αποθέματα της και η iStorm, ενέταξε τα νέα καταστήματα αυτά, υπό το κοινό όνομα iStorm κατά την 01/01/2014

Επενδυτικές δραστηριότητες (βλ. σημείωση 27).

Αγορές ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων (1.014.587)     (26.191)                      12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2014, αποφασίσθηκε

Τόκοι Εισπράχθέντες 5.682             9.163                          η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 2.500.050) 
Επιπλέον, στην ως άνω 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.008.905)     (17.029)                       Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε ο ορισμός του κ. Μάρκου Μπιτσάκου ως νέου διαχειριστή της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 600.000         -                                  οικονομικών καταστάσεων (βλ. σημείωση 28).

 'Αλλα (6.151)            -                                 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.498.900      500.600                     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.092.749      500.600                     H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 532.629         81.319                       

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 415.103         333.784                     

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 947.732         415.103                     

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.  T 071699/1999

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002700001000 - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 095727131- Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Φιλικής Εταιρείας 19-20- 10673 Αθήνα 
Στοιχεία και πληροφορίες  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

 (Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη , κατά  τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «iStorm ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του

ορκωτού ελεγκτή λογιστή .  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ.AK 087846/2012

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ IΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

  Προβλέψεις

Aθήνα, 28  Φεβρουαρίου  2014

Θέμα έμφασης: Σύμφωνα με την Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "....Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο παρακάτω θέμα:  Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι μικρότερα του ημίσεως (½) του μετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι 


