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Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
i. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρουσών Ετήσιων
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
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ii.Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2017
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρουσών Ετήσιων
Χρηµατοικονοµικών Καταστάσεων.
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iii. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

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

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρουσών Ετήσιων
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες

Η ISQuare – Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το
2008 και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στα εξής :
- Στην εµπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers), περιφερειακών µηχανηµάτων αυτών
(εκτυπωτών, οθονών, µονάδων αποθηκεύσεως δεδοµένων, µονάδων επικοινωνίας κ.λ.π)
αναλωσίµων

ειδών

(µελανοταινιών,

µαγνητοταινιών,

µαγνητικών

δίσκων

κ.λ.π.),

ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων όλων των ανωτέρω, καθώς και λογισµικού.
- Στην εισαγωγή από το εξωτερικό (προς εµπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών µηχανηµάτων, αναλωσίµων, ειδών εξοπλισµού επικοινωνίας, κινητής ή µη
τηλεφωνίας, µεταφοράς δεδοµένων κ.λ.π) και στην αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού
και εξωτερικού στην Ελλάδα και την αλλοδαπή των ειδών αυτών.
- Στην προβολή, προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης στην ανάληψη και παραγωγή διαφηµιστικών
εργασιών σε σχέση µε οποιονδήποτε τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
- Στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των υπό της Εταιρείας διατιθεµένων ειδών.
- Στη συνεργασία µε υφιστάµενες ή ιδρυόµενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις.
- Στη συνεργασία µε άλλες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις για τη δηµιουργία δικτύων
διανοµής και προώθησης των εµπορευµάτων και υπηρεσιών της.
Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Εταιρείας «Quest
Συµµετοχών Α.Ε. » (πρώην «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.») και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο Όµιλος Quest ( ο «Όµιλος»). Οι ενοποιηµένες
καταστάσεις του Οµίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της µητρικής www.quest.gr, όπως και οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί

προς δηµοσίευση από το Διοικητικό

Συµβούλιο της Εταιρείας στις 08 Απριλίου 2019 και υπόκεινται στην έγκριση της ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
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H σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής:
1) Κων/νος Σταυρόπουλος
2) Απόστολος Γεωργαντζής
3) Δηµήτριος Εφορακόπουλος
4) Μάρκος Μπιτσάκος
5) Θεόδωρος Φέσσας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ώς εξής:

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής , στο Δήµο Καλλιθέας, στην οδό Αλ.Πάντου 27.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.isquare.gr
2. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών
Οι

λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρµοστεί σε όλα τα
χρόνια που παρουσιάζονται εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της

Ανώνυµης Εταιρείας «ISQuare -

Ανώνυµη Εταιρεία

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου 2018 έχουν καταρτιστεί
σύµφωνα µε τα

Διεθνή Προτύπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»),

όπως έχουν

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει
τροποποιηθεί

µε

την

αναπροσαρµογή

της

αξίας

των

διαθέσιµων

προς

πώληση

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους µέσω των
αποτελεσµάτων.
Η σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη
διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και
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υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά
εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς
τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι
περίπλοκες και

υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.
2.2 Συνέχιση δραστηριότητας
H Εταιρεία εκπληρώνει τις καθηµερινές της ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης µέσω των
δηµιουργούµενων χρηµατοροών και των σχετικών πόρων που έχει στη διάθεση της,
περιλαµβανοµένων και των τραπεζικών χορηγήσεων.
Οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες πιθανώς να δηµιουργήσουν περιορισµούς στο επίπεδο
ζήτησης για τα προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και στη ρευστότητά της για το προβλεπτό µέλλον.
Οι προβλέψεις της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές µεταβολές στην εµπορική της
απόδοση, δηµιουργούν την εύλογη προσδοκία στη Διοίκηση ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς
πόρους για να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στο εγγύς µέλλον.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία συνεχίζει να υιοθετεί την «αρχή της επιχειρηµατικής συνέχειας της
δραστηριοτήτά της» κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που
έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2018.
2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης
ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39.
Επιπλέον, το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε
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αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο προηγούµενο µοντέλο του ΔΛΠ 39. Η
επίδραση από την εφαρµογή του προτύπου στην Εταιρεία περιγράφεται στη Σηµείωση 3.5
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική
οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής
τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα µε τρόπο που να
απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει
να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει επίδραση από την
εφαρµογή του προτύπου στην Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε την βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και τον λογιστικό
χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε
µετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις
περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή
από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου
να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά
πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να τεκµηριωθεί.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές”
Η Διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πως προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής
όταν εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ΔΛΠ 21. Η
Διερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα
για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)
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ΔΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες
εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη
συνθήκη, να επιµετρούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην
εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων αντί στην εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου
είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει
ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο
µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις
µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι
µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ΔΠΧΑ
16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να
κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. H αξιολόγηση της επίδρασης
του προτύπου από την Εταιρεία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αναµένεται να έχει επίδραση στο
σύνολο του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων που κυµαίνεται σε εύρος από ευρώ 800 χιλ. έως
ευρώ 1,5 εκ.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2019)
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες
συµµετοχές τους σε µία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος
της καθαρής θέσης - µε βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος”
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2019)
Η Διερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική
αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης

του

φόρου

εισοδήµατος

όταν

υπάρχει

τέτοια

αβεβαιότητα,

συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους
φορολογικούς συντελεστές.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός”
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός συνένωσης επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής
αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση µε τον προηγούµενο ορισµό ο οποίος εστίαζε
στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους σε
επενδυτές και λοιπά µέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός του ουσιώδους” (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται,
συµπληρώνοντας τον ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των
ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, οι
τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε συνέπεια σε όλα τα
ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συµφωνίες”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο
στην επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήµατος από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισµού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το
στοιχείο αυτό είναι έτοιµο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α)

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό
νόµισµα (το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος) και το νόµισµα παρουσίασης
της Εταιρείας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή
των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών
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καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα

Αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη

νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

2.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένα
µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων αυτών. Οι
επισκευές

και

οι

συντηρήσεις

καταχωρούνται

στα

αποτελέσµατα

της

χρήσεως

που

πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται
στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική
δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του.
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια

20 - 25 έτη

Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός

4 - 7 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε τέλος χρήσεως. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο
της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή

οι ζηµίες

αναγνωρίζονται στα

αποτελέσµατα χρήσεως.
2.6 Υπεραξία
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα
αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Κατά
την ηµεροµηνία εξαγοράς / απορρόφησης (ή κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού
επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες
δηµιουργίας ταµειακών ροών, ή σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που
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αναµένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή. Η αποµείωση προσδιορίζεται µε εκτίµηση του
ανακτήσιµου ποσού των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται µε την
υπεραξία.
Αν η λογιστική αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένης και της
αναλογούσας υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζηµία
αποµείωσης.
Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν και δεν
αντιλογίζονται.
Αν τµήµα µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία,
πωληθεί, τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική
αξία του τµήµατος αυτού προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζηµία. Η αξία της
υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του
τµήµατος που πωλήθηκε και του τµήµατος της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών που
παραµένει.
2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνεται το κόστος κτήσης λογισµικού που προέκυψε
από αγορά καθώς επίσης και τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία τα οποία
αφορούν δαπάνες ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών και προγραµµάτων λογισµικού για τα
οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αυτών ως στοιχεία του άυλου ενεργητικού
σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 38. Η ωφέλιµη ζωή αυτών εκτιµήθηκε από 1 ως 4 έτη.
Τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία συντίθενται από το άµεσο κόστος
µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (πλέον των αντιστοίχων
εργοδοτικών εισφορων),το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως
έξοδα στα Αποτελέσµατα στο έτος που προκύπτουν.
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία
τους, η διαφορά (ζηµιά αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα Αποτελέσµατα.
2.8 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων µε
απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι
λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς
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αποµείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί
να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στα Αποτελέσµατα. Η
ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της
αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία
τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου
άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή
παρούσα

αξία

των

εκτιµώµενων

µελλοντικών

ταµειακών

ροών

που

αναµένεται

να

πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο
που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται
στο χαµηλότερο επίπεδο, για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.
Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούµενα έτη, εκτός της υπεραξίας, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αποµείωση
αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός
αναγνωρίζεται ως έσοδο.
2.9 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο για µια οικονοµική οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα
συµµετοχικό τίτλο για µια άλλη οικονοµική οντότητα.
Αρχική

αναγνώριση

και

µεταγενέστερη

επιµέτρηση

των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών στοιχείων
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την
αρχική αναγνώριση, ως µεταγενέστερα επιµετρούµενα στο αποσβεσµένο κόστος, στην εύλογη
αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ή στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η
κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση
βασίζεται στις συµβατικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
στο επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο.
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Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιµά ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιµώνται στην αξία συναλλαγής όπως
ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15.
Για να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο
αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει να
δηµιουργούνται ταµειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων»
επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solely
payments

of

principal

and

interest”)

κριτήριο

και

γίνεται

σε

επίπεδο

µεµονωµένου

χρηµατοοικονοµικού µέσου.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε
τρεις κατηγορίες:
- στο αποσβεσµένο κόστος
- στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων
- στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Η Εταιρεία δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων κατά την 31 Δεκεµβρίου 2018.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µε τα κέρδη ή
ζηµιές από την αποτίµηση αυτών να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα κέρδη
και οι ζηµιές που προκύπτουν από τις µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών

στοιχείων

που

ταξινοµούνται

στην

εύλογη

αξία

µέσω

αποτελεσµάτων,

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στη γραµµή «Κέρδη / (ζηµιές) από συµµετοχές
και λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία - Αποµειώσεις».
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος,
αποτιµώνται µεταγενέστερα βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή αποµειώνεται.
Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε
βάση τις τιµές προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά,
η εύλογη αξία προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών
εκτιµήσεων της εύλογης αξίας είναι σηµαντικά µεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων
εκτιµήσεων δεν µπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η αποτίµηση αυτών
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των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που
απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων µέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που
προβλέπεται από κανονισµό ή παραδοχή της αγοράς, αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία
διακανονισµού (δηλαδή την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται ή παραδίδεται
στην Εταιρεία).
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα
δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή
µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί ως ακολούθως:
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζηµιάς έναντι αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά ανάµεσα σε όλες τις
συµβατικές ταµειακές ροές που είναι απαιτητές σύµφωνα µε τη σύµβαση και όλες τις ταµειακές
ροές που η Εταιρεία προσδοκούν να εισπράξουν, προεξοφληµένες µε βάση το κατά προσέγγιση
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.
Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος
ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η
οικονοµική οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό µέσο σε
ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Εάν ο πιστωτικός
κίνδυνος του χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η
οικονοµική οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο
µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από το πότε
προέκυψε η αθέτηση.
Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρµόζει την
απλοποιηµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών.
Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα
χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια
ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις µεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο.
Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Ένα

χρηµατοοικονοµικό

περιουσιακό

στοιχείο

(ή

ένα

µέρος

ενός

χρηµατοοικονοµικού

περιουσιακού στοιχείου ή µέρος µίας οµάδας παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν:
•

τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,
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•

η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο

περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους
πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό τη µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης, η Εταιρεία
έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο
ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό
είτε (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει
τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.
Όταν η Εταιρεία µεταβιβάζει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών ροών από ένα περιουσιακό
στοιχείο ή συνάπτει σύµβαση µεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους
κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου. Όταν η Εταιρεία ούτε
µεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του µεταβιβασθέντος
περιουσιακού στοιχείου και διατηρεί τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο
αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρεία στο περιουσιακό στοιχείο
αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει παράλληλα και µια συνδεδεµένη
υποχρέωση. Το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεµένη υποχρέωση επιµετρώνται
σε βάση που αντανακλά τα δικαιώµατα και τις δεσµεύσεις που έχει διατηρήσει ή η Εταιρεία.
Η συνεχιζόµενη συµµετοχή που λαµβάνει τη µορφή της εγγύησης του µεταβιβασθέντος
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου και του µέγιστου ποσού του ληφθέντος ανταλλάγµατος που η Εταιρεία θα
µπορούσε να υποχρεωθεί να επιστρέψει.
Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων.
Όλες οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µείον το
κόστος συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων.
Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσµευση που απορρέει από την
υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν µία υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση
αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι
όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή
τροποποίηση αντιµετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση µίας
νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό
απεικονίζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το
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δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το
περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόµιµο δικαίωµα δεν
πρέπει να εξαρτάται από µελλοντικά γεγονότα και πρέπει να µπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή
του αντισυµβαλλοµένου.
2.10 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου
συντρέχει περίπτωση.
2.11 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε
την ονοµαστική αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα Αποτελέσµατα.
2.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις
όψεως, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι δύο µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και
χαµηλού ρίσκου.
2.13 Μετοχικό κεφάλαιο
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Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα κόστη για την έκδοση
µετοχών, εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού
οφέλους .
2.14 Δανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για
την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού
(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την
διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα
να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία της
σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
2.15 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη
φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται στα Αποτελέσµατα εκτός εάν σχετίζεται µε ποσά που έχουν
αναγνωρισθεί στα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα» ή απευθείας στην «Καθαρή Θέση». Στη
περίπτωση αυτή ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα» ή απευθείας
στην «Καθαρή Θέση». Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη
φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία αναφοράς στη χώρα που
διενεργούνται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο τη περίοδο κατά την οποία
προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη
φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των
ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται
µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την
οποία θα πραγµατοποιηθεί η απαίτηση ή θα τακτοποιηθεί η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη
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τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την
ηµεροµηνία αναφοράς.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο αν επιτρέπεται
νοµικά ο συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
2.16 Παροχές σε εργαζόµενους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης στα οποία συµµετέχει η Εταιρεία χρηµατοδοτούνται µέσω
πληρωµών σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα. Οι παροχές µετά την έξοδο από την
υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών.
Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά
Ταµεία (π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην
καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία , µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει περαιτέρω
υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη
στους ασφαλιζόµενους. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που αφορά και περιλαµβάνονται στα έξοδα προσωπικού.
Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα
οποία καταβάλλεται στον εργαζόµενο σύνταξη ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία
και το µισθό. Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών που να
είναι χρηµατοδοτούµενο.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής 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).
	
  
	
  
_______________________________________________________________________________	
  
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεµβρίου 2018

	
  
	
  

25	
  

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται µε προεξόφληση των
µελλοντικών χρηµατικών εκροών χρησιµοποιώντας ως συντελεστές προεξόφλησης επιτόκια
εταιρικών οµολογιακών δανείων, υψηλής ποιότητας, προσδιορισµένα στο νόµισµα το οποίο θα
πληρωθούν οι παροχές και έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευµένης υποχρέωσης,
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση
που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των
εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα
µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν
την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε
όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές
πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις
παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία αναφοράς προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά
γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
2.17 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων
γεγονότων.
ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης.
iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά
την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.
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Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που
περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης
εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του
ισολογισµού

(βλ.σηµείωση

4).Το

προεξοφλητικό

επιτόκιο

που

χρησιµοποιείται για

τον

προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την
χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.
2.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρηµάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται
σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς ως µείωση των εσόδων, µε βάση στατιστικά στοιχεία.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση
το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών
µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην
συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(δ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης τους.
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2.19 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές
µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, στη χαµηλότερη αξία µεταξύ
εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων
µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση
για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις
δανειακές υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της
περιόδου της µίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές
µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους.
2.20 Διανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή
κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.21 Ανακατατατάξεις κονδυλίων και στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου “QUESΤ εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως
κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
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επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των
χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία της , η οποία λειτουργεί µε
συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Το Διοικητικό

Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος αγοράς (µεταβολές
σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες,κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίου και κίνδυνο τιµών), ο πιστωτικός
κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο
µέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.
Κίνδυνος Διακύµανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά
έσοδα και οι ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα
µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε
σταθερά.
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προερχόταν κατά την προηγούµενη χρήση κυρίως από τα
µακροπρόθεσµα δάνεια. Δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο
ταµειακών ροών. Δάνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της
εύλογης αξίας.
Ενδεχόµενη µεταβολή στην παρούσα χρήση των επιτοκίων δανεισµού κατά +/-0,5% θα
µειώσει/αυξήσει τα κέρδη µετά φόρων κατά € -/+ 11 χιλ.(2017: € -/+ 17 χιλ).
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2018 η Εταιρεία δεν κατείχε δάνεια.
Κίνδυνος τιµών
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο τιµών είναι περιορισµένη.
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία

ελέγχει τη φερεγγυότητα των πελατών της και περιορίζει το χρονικό διάστηµα

πίστωσης προς αυτούς σε λιγότερο από 60 ηµέρες σαν συνηθισµένη πρακτική, ελαχιστοποιώντας
έτσι τον συγκεκριµένο κίνδυνο. Επίσης τα διαθέσιµα και τα ισοδύναµα διαθεσίµων της Εταιρείας
τοποθετούνται σε αξιόπιστες και αναγνωρισµένες τράπεζες όπου ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
περιορισµένος.
Η κατανοµή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € :

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η εύλογη αξία κάθε
κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. Προβλέψεις σχηµατίζονται για απαιτήσεις οι
οποίες είναι επισφαλούς είσπραξης και έχει αξιολογηθεί ότι θα καταλήξουν σε ζηµιά. Η ανάλυση
ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της
πιστωτικής περιόδου αλλά µη αποµειωµένα είναι η ακόλουθη:
Επίσης παραθέτουµε την ανάλυση ενηλικίωσης των αποµειωµένων απαιτήσεων από πελάτες και
λοιπούς χρεώστες:

Τα αποµειωµένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονοµική
θέση και αναµένεται ότι µέρος αυτών θα εισπραχθεί.

	
  
	
  
_______________________________________________________________________________	
  
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεµβρίου 2018

	
  
	
  

30	
  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Υψηλό κεφάλαιο κίνησης, επαρκείς πηγές µετρητών µειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο έλλειψης
ρευστότητας. Σωστή διαχείρηση των ταµειακών ροών της

Εταιρείας για εκπτώσεις από

προµηθευτές την καθιστούν ανταγωνιστική.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιµώµενες εκροές αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας:

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα
των τραπεζικών ιδρυµάτων έχει ως εξής :

3.2 Κίνδυνος οικονοµικής συγκυρίας – Μακροοικονοµικό επιχειρησιακό περιβάλλον στην
Ελλάδα
Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα εµφανίζει σηµάδια
σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που
αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28η Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε
έχουν µερικώς µεταβληθεί (χαλαρώσει) κυρίως για τις επιχειρήσεις. Με την υπόθεση ότι οι
συµφωνηµένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα εφαρµοστούν και
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οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα
ξαλειφθούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου και
της Εταιρείας.
Η Διοίκηση εκτιµά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο µακροοικονοµικό και
χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες και µέτρα, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις
δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει µε
ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, ωστόσο µε βάση την αξιολόγησή της, έχει
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις αποµείωσης των
χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την
31 Δεκεµβρίου 2018.
Πιο συγκεκριµένα η Εταιρεία εξέτασε και έχει επαρκή ικανότητα σχετικά µε :
•

Την ικανότητα της να αποπληρώσει ή να αναχρηµατοδοτήσει τον υφιστάµενο δανεισµό
της, καθώς αφενός υπάρχουν επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, αφετέρου η Μητρική Εταιρεία
QUEST HOLDINGS είναι εγγυήτρια στο σύνολο των δανείων.

•

Την ανακτησιµότητα των εµπορικών απαιτήσεων δεδοµένου της αυστηρής πιστοδοτικής
πολιτικής που εφαρµόζει και της ανά περίπτωση ασφάλεια πιστώσεων.

•

Την διασφάλιση του ύψους των πωλήσεων λόγο της ποιότητας των προϊόντων της

•

Την ανακτησιµότητα της αξίας των ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς
η Εταιρεία προσαρµόζει ετησίως τις εν λόγω αξίες µε βάση την εύλογη αξία τους

3.3 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας
της να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους
µετόχους και οφέλη για τα λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την Εταιρεία και να διατηρεί µια
βέλτιστη κεφαλαιακή διάθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου.
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Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το
διανεµόµενο µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους µετόχους, να
εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται
στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης συν τον καθαρό δανεισµό. Η στρατηγική της
διοίκησης είναι να διατηρήσει το συντελεστή µόχλευσης σε ικανοποιητικά επίπεδα για τις ανάγκες
της Εταιρείας.
3.4 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το τροποποιηµένο ΔΠΧΑ 7 σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται
γνωστοποίηση σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών
επιπέδων.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
(χρηµατιστήρια) όπως παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, προσδιορίζεται µε βάση
τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού («Επίπεδο 1»). Η
εύλογη αξία των παραγώγων προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά
την 31 Δεκεµβρίου 2018.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα
της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού («Επίπεδο 2»).
Εάν η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς
αγορές προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται
κυρίως σε δεδοµένα της αγοράς, αυτά κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. Οι επενδύσεις σε µετοχές
που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και για τις οποίες δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα η
εύλογη αξία παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης µείον αποµείωση.
3.5 Μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές

Η Εταιρεία εφάρµοσε, για πρώτη φορά, το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» και το
ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» µε τη µέθοδο της σωρευτικής επίδρασης (δηλαδή την
τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση), µε την επίδραση της εφαρµογής αυτών των προτύπων
να αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής (δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2018).
Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που αφορούν στη χρήση 2017 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή
αποτυπώνονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα πρότυπα, το ΔΛΠ 18, το ΔΛΠ 11, το ΔΛΠ 39 και
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τις σχετικές διερµηνείες. Όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 34, η φύση και η επίδραση αυτών των
αλλαγών παρουσιάζονται παρακάτω.
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες : Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11
«Κατασκευαστικά Συµβόλαια», το ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και τις συναφείς διερµηνείες και εφαρµόζεται
σε όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συµβάσεις µε πελάτες, εκτός εάν οι συµβάσεις αυτές
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο
πέντε σταδίων για να επιµετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από συµβάσεις µε πελάτες:
1. Προσδιορισµός της (των) σύµβασης (συµβάσεων) µε τον πελάτη.
2. Προσδιορισµός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισµός της τιµής συναλλαγής.
4. Επιµερισµός της τιµής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύµβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσω) µια οικονοµική οντότητα εκπληρώνει µια υποχρέωση
εκτέλεσης.
Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να
απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει
να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Επίσης, περιλαµβάνει τις αρχές
που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των
εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα
αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας
τον χρόνο της µεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε δεδοµένη χρονική στιγµή είτε σε βάθος χρόνου.
Η Εταιρεία εφαρµόζει το πρότυπο για τη χρήση 2018, και αναφορικά για τις προηγούµενες
χρήσεις, από την εφαρµογή του δεν προκύπτει επίδραση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 σχετικά µε την
ταξινόµηση

και

επιµέτρηση

των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων
πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών
ζηµιών. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία νέα προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης
βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο µοντέλο του ΔΛΠ 39. Οι
νέες πρόνοιες για τις ζηµιές αποµείωσης, σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσµα οι
αναµενόµενες ζηµίες να αναγνωριστούν νωρίτερα.
α)

Κατάταξη

και

επιµέτρηση

των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

υποχρεώσεων: Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τις υπάρχουσες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για
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την ταξινόµηση και τη µέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, εξαλείφει τις
προηγούµενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία:
διακρατούµενα ως τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιµα προς πώληση. Η υιοθέτηση του
ΔΠΧΑ

9

δεν

είχε

επίδραση

στις

λογιστικές

πολιτικές

της

Εταιρείας

που

αφορούν

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Εκτός από τις απαιτήσεις από πελάτες που αρχικά αποτιµώνται στην αξία συναλλαγής, η Εταιρεία
αρχικά αποτιµά ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος
συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν
αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 9, τα
χρηµατοοικονοµικά

µέσα

µεταγενέστερα

επιµετρώνται

στην

εύλογη

αξία

µέσω

των

αποτελεσµάτων, στο αποσβεσµένο κόστος, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών
εισοδηµάτων.
Η κατάταξη βασίζεται σε δύο κριτήρια: 1. Tο επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου
διακατέχεται το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση
µε σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών ή η είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών
καθώς και η πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 2. Εάν οι συµβατικές
ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται αποκλειστικά σε
αποπληρωµή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).
Δεν υπήρξε επίδραση από την εφαρµογή του προτύπου ΔΠΧΑ 9 στην Εταιρεία.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
στους επόµενους 12 µήνες αφορούν:
(α) Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος και αναβαλλόµενη
φορολογία διότι υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός
προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από
αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το εάν θα της επιβληθούν
επιπλέον φόροι.

Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς
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αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το κονδύλι του φόρου εισοδήµατος στη κατάσταση
αποτελεσµάτων της χρήσης στην οποία θα προκύψει.
(β) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η παρούσα αξία των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων,
που καθορίζονται µε αναλογιστικές µελέτες χρησιµοποιώντας παραδοχές. Οι παραδοχές που
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της σχετικής υποχρέωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο,
οι µελλοντικές αυξήσεις µισθών και ο πληθωρισµός. Οποιαδήποτε µεταβολή σε αυτές τις
παραδοχές έχει αντίκτυπο στην παρούσα αξία των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων. Η
Εταιρεία αναθέτει τις αναλογιστικές µελέτες σε έµπειρους ανεξάρτητους αναλογιστές οι οποίοι
καθορίζουν το ύψος των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων στο τέλος κάθε έτους.
(γ) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη το ανοικτό
υπόλοιπο των επιµέρους χρεωστών, την ενηλικίωση των απαιτήσεων και τους όρους πιστωτικής
πολιτικής.
(δ) Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας
Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τη λογιστική
πολιτική που περιγράφεται στην Σηµείωση 2.6. Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας
ταµειακών ροών προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσης αυτών. Οι υπολογισµοί της αξίας
χρήσης απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων (βλ. Σηµείωση 5).
(ε) Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούµενα και κατεστραµµένα αποθέµατα
Η Διοίκηση εξετάζει την αποτίµηση των αποθεµάτων και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο προβαίνει
στη δηµιουργία προβλέψεων, ώστε να απεικονίζεται η αξία των αποθεµάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία τους αν και εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη της τιµής κόστους τους.
5. Υπεραξία
Το κονδύλι ποσού ευρώ 4.931.928 αφορά την οριστική σχηµατισθείσα υπεραξία εξαγοράς της
εταιρείας «Rainbow A.E.» που απορροφήθηκε εντός του 2010.
Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας υπεραξίας.
Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται σύµφωνα µε
υπολογισµό της αξίας χρήσης της (value in use). Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί προβλέψεις
ταµειακών ροών που προκύπτουν από οικονοµικούς προυπολογισµούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί
από την Διοίκηση και καλύπτουν τριετή περίοδο.
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Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση για τον υπολογισµό των µελλοντικών
ταµειακών ροών, προκειµένου να διενεργηθεί έλεγχος απαξίωσης υπεραξίας είναι οι εξής:
επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 9,9 %, αύξηση πωλήσεων 3 %, περιθώριο EBITDA 2,33 %
και ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 1,5 %.
Τα προυπολογισθέντα µικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µικτά περιθώρια
που πραγµατοποιήθηκαν το αµέσως προηγούµενο έτος προσαυξηµένα κατά την προσδοκώµενη
βελτίωση απόδοσης.
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν ενδείξεις αποµείωσης.

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία:
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Το ποσό των ευρώ (200) χιλ. στο κονδύλι των αποµειώσεων αφορά σε πρόβλεψη αποµείωσης
ακινήτου της Εταιρίας µέσω των αποτελεσµάτων της χρήσης.
Η Εταιρεία δεν έχει δεσµεύσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών
της υποχρεώσεων.
7. Επενδύσεις σε θυγατρικές

Οι Επενδύσεις σε θυγατρικές αναλύονται ως εξής:

Κατά την 31/12/2018 η Εταιρεία προέβη σε αποµείωση της συµµετοχής της στην θυγατρική της
“IQBILITY ΜΕΠΕ”, ποσού € 100.000,00 βασιζόµενη στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
της 31/12/2018 της συγκεκριµένης εταιρείας.
8.Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία
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9. Αναβαλλόµενος φόρος
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί του συνόλου των προσωρινών
φορολογικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής

και της φορολογικής αξίας του Ενεργητικού και

των Υποχρεώσεων. Για τη χρήση του 2018 ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων έγινε µε
τους συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων όπως αυτοί ορίστηκαν µε βάση
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόµου 4579/2018 (βλ.σηµ.21).
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Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει
χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν
οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της
Χρήσης είναι οι παρακάτω :

10. Αποθέµατα

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποτίµησης των αποθεµάτων έχει ως εξής :
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11. Eµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Η ανάλυση της κίνησης των προβλέψεων έχει ως εξής:
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Η ανάλυση της ηλικίας των Εµπορικών Απαιτήσεων έχει ως εξής:

Οι Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:

12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
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Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Τα πραγµατικά επιτόκια καθορίζονται σύµφωνα µε τα κυµαινόµενα επιτόκια της
αγοράς και διαπραγµατεύονται ανά περίπτωση.
Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα είναι σε Ευρώ

13. Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεµατικά
i)

Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός µετοχών

Κοινές µετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα 01/01/18

60.000

60.000

60.000

Υπόλοιπα 31/12/18

60.000

60.000

60.000

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ και διαιρείται σε 60.000 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε µία.
ii) Αποθεµατικά
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(α) Τακτικό αποθεµατικό
Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων
καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι
το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό
αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Έκτακτα αποθεµατικά
Στα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνεται ποσό ύψους 1.208.601 € το οποίο προέρχεται από
φορολογηµένα κέρδη της απορροφούµενης RAINBOW AE των ετών 1993-2002. Επίσης ποσό
61.582 € αφορά αποθεµατικά από αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήµατα, το οποίο προέρχεται
από διανοµή κερδών επίσης της απορροφούµενης RAINBOW AE των ετών 1993-2002.
14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
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Η µεταβολή στις υποχρεώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές για το 2018 και το 2017 είναι η
ακόλουθη:

Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο (Ν. 2112/20), οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης
σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε βάση τις
τακτικές αποδοχές των εργαζοµένων του τρέχοντος µήνα πριν την απόλυση, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας τους (απόλυση µε
προειδοποίηση, απόλυση χωρίς προειδοποίηση ή συνταξιοδότηση). Επίσης, σύµφωνα τις
διατάξεις του ν. 4093/2012 έχει µειωθεί τόσο ο χρόνος προειδοποίησης όσο και τα ποσά των
αποζηµιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόµενοι, ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης
αποζηµίωσης σε εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ως άνω νόµου δηλ. την 12.11.2012, 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη και
απασχολούνται µε πλήρη απασχόληση. Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε περίπτωση πλήρους
	
  
	
  
_______________________________________________________________________________	
  
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεµβρίου 2018

	
  
	
  

45	
  

συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης
άνευ αιτίας. Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, προβλέπονται και περιπτώσεις στις οποίες
ο εργαζόµενος δεν δικαιούται αποζηµίωση όπως ενδεικτικώς αναφεροµένων π.χ. περίπτωση
οικειοθελούς αποχώρησης.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

Η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου
από την υπηρεσία σε αλλαγές στο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι:

Η ανωτέρω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε µια µεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες
τις άλλες παραδοχές σταθερές. Στην πραγµατικότητα αυτό έχει µικρές πιθανότητες να συµβεί
καθώς οι µεταβολές στις παραδοχές µπoρεί 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
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης.
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15. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

Το κονδύλι ¨Έξοδα δουλευµένα¨ στη χρήση περιλαµβάνει και πρόβλεψη υποχρέωσης εύλογης
αµοιβής πνευµατικών δικαιωµάτων Ν.2121/1993 (όπως ισχύει) ποσού € 1.452 χιλ. , εκ του
οποίου ποσό € 787 χιλ. αφορά σε αναδροµικά δικαιώµατα.
16. Δανειακές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι το σύνολο του δανεισµού
της Εταιρείας στις 31 Δεκεµβρίου 2018 ήταν µηδενικό.
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17. Έξοδα ανά κατηγορία

Κατανοµή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία :

18. Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλευσης
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19. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

20. Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) καθαρά

21. Φόρος εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάσει τον τρέχοντα φορολογικά συντελεστή της
χρήσης 2018, 29% (2017, 29%).
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Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα έχει ορισθεί στο 29%
για το 2018. Αλλά µε βάση το άρθρο 23 του νόµου 4579/2018, σταδιακά θα µειώνεται κατά 1%
ετησίως ως κάτωθι:
•

28% για το έτος 2019

•

27% για το έτος 2020

•

26% για το έτος 2021

•

25% για το έτος 2022 και εφεξής

22. Παροχές σε εργαζοµένους

23. Δεσµεύσεις
Η Εταιρεία εκτός από τις συνήθεις δεσµεύσεις που προκύπτουν από τις συµβάσεις µε τους
πελάτες της δεν έχει άλλες σηµαντικές δεσµεύσεις.

24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Στα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνεται η µητρική Εταιρεία Quest Συµµετοχών Α.Ε. , θυγατρικές
αυτής, καθώς και Εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς µε την Μητρική. Συγκεκριµένα, τα
συνδεδεµένα µέρη είναι τα παρακάτω:
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Tα έσοδα της Εταιρείας

από τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη προέρχονται από

πωλήσεις εµπορευµάτων σύµφωνα µε τις καταστατικές δραστηριότητες της

οι οποίες

κατανέµονται κυρίως µεταξύ της INFOQUEST TECHONOLOGIES AEBE, της ISTORM ΑΕ, της
ISTORM CYPRUS LTD και της QUEST ON LINE AE καθώς και παροχή υπηρεσιών προς την
UNISYSTEMS SYSTEMES INFORMATIQUES.Οι πωλήσεις προς τις υπόλοιπες Εταιρείες

είναι

µικρής έκτασης και αφορούν επίσης πωλήσεις εµπορευµάτων.
Οι απαιτήσεις από τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν σε υπόλοιπα λογαριασµών από τις πωλήσεις
αυτές.
Tα

έξοδα

της

Εταιρείας

αφορούν

λήψη

υπηρεσιών,

κυρίως

από

την

INFOQUEST

TECHONOLOGIES AEBE,οι οποίες διακρίνονται σε λήψη υπηρεσιών logistics, λήψη υπηρεσίων
τµήµατος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, λήψη υπηρεσιών υποστήριξης µηχανογραφικού
συστήµατος, καθώς και λήψη λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών µικρότερης έκτασης.
Επίσης στα έξοδα της Εταιρείας περιλαµβάνονται τα µισθώµατα που καταβάλλει στην BRIQ
PROPERTIES ΑΕΕΑΠ για την χρήση των εγκαταστάσεών της. Ακόµα, στα έξοδα της Εταιρείας
περιλαµβάνονται αµοιβές για τεχνική υποστήριξη και διοικητικό οικονοµικές υπηρεσίες από την
QUEST HOLDINGS. Τέλος

οι συναλλαγές µε την ACS A.E.E αφορούν κυρίως υπηρεσίες

ταχυδροµικής και µεταφορικής φύσεως που παρέχονται από αυτήν.
Οι υποχρώσεις προς τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν αντίστοιχα υπόλοιπα λογαριασµών από τη
λήψη αυτή των υπηρεσιών.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν
προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν
ως εξής:
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών,
γίνονται σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη.
25. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Εγγυητικές Επιστολές
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις
και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες
δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
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Η Εταιρεία µισθώνει κτίρια και µεταφορικά µέσα µε λειτουργικές µισθώσεις. Τα µελλοντικά
πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής:

26. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
"Κατ’

εφαρµογή

σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.

2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.
2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του Δηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2010 έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, µε
την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν µεγαλύτερη προθεσµία
παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να
λαµβάνουν Ετήσιο Πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994,
το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Από τη χρήση 2016 και µετά
µε βάση το άρθρο 56 του Ν.4410/2016 το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει
στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Για την Εταιρεία οι Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης για τις οικονοµικές χρήσεις που λήγουν
από την 31 Δεκεµβρίου 2011 έως την 31 Δεκεµβρίου 2017 έχουν εκδοθεί χωρίς επισηµάνσεις
όσον αφορά το έξοδο του φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη όπως αυτές απεικονίζονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Για την κλειόµενη χρήση 2018, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική
Εταιρεία PricewaterhouseCoopers Α.Ε.,όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ.65α
Ν.4174/2013.Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά την δηµοσίευση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων χρήσης
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2018. Από τη διεξαγωγή αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει
να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και
απεικονίζονται στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις.

27. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας

στις 31/12/2018 ανέρχεται σε 44

άτοµα

αντίστοιχα, ενώ στις 31/12/17 ανερχόταν σε 37 άτοµα.
28. Αµοιβή ελεγκτών
Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της

χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 ανήλθε στο ποσό των € 20.000.Επίσης η αµοιβή των

ορκωτών ελεγκτών για τη χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης, όπως προβλέπεται
στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1994) ανήλθε στο
ποσό των € 15.000.

29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Συνεπεία της κατάργησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4540/2018
βάσει του άρ.104 του ν. 4605/2019 (Α 52/01.04.2019), το οποίο αφορούσε στην αναδροµική
καταβολή στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων δηµιουργών και
λοιπών δικαιούχων επί των τεχνικών µέσων όπως αυτά ορίσθηκαν στο άρ. 18 του ν. 2121/93
µετά την τροποποίησή του από την παρ. 1 του άρ. 37 του ν. 4540/2018, εκτιµάται ότι το συνολικό
όφελος στα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας για το 2019 θα ανέλθει στο ποσό των 778
χιλ.ευρώ, λόγω αντιλογισµού της σχετικής πρόβλεψης που είχε σχηµατιστεί από την Διοίκηση στις
31 Δεκεµβρίου 2018.
Δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να
αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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Καλλιθέα, 08 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος του ΔΣ

Ο Οικονοµικός Διευθυντής

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

και Δ/νων Σύµβουλος

Κων/νος Σταυρόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΗ 058375

Μάρκος Μπιτσάκος

Ιωάννης Γαβριηλίδης

Α.Δ.Τ. ΑΑ 079768

Α.Δ.Τ. ΑΖ 048370

Γεώργιος

Δελώνας

Α.Δ.Τ. ΑΝ 621525
Αρ.Αδείας 0049241- Α΄Τάξης
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II. ΕΚΘΕΣΗ	
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ	
  ΕΛΕΓΚΤΗ	
  ΛΟΓΙΣΤΗ	
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας iSquare - Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών

Έκθεση ελέγχου επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας iSquare - Ανώνυµη Εταιρεία
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων που περιλαµβάνουν και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεµβρίου
2018, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ),
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση γνώµης
Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στο τµήµα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων». Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας έχουµε παραµείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική
Νοµοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται µε τον
έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουµε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα
ΣΔΠΔΕ.
Άλλες Πληροφορίες
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες
Πληροφορίες, είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου (αλλά δεν περιλαµβάνουν
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαµε πριν από την
ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
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Η γνώµη µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και,
εκτός των όσων ρητά αναφέρουµε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής µας δεν εκφράζουµε
γνώµη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να
αναγνώσουµε τις Άλλες Πληροφορίες και µε τον τρόπο αυτό να εξετάσουµε εάν οι Άλλες
Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τη γνώση
που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες.
Εξετάσαµε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις
γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαµε κατά τον έλεγχο µας, κατά τη γνώµη µας:
•

Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συµβουλίου της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2018 αντιστοιχούν στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,

•

Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Ατου Κωδ. Ν. 2190/1920.

Επιπλέον, µε βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την
Εταιρεία iSquare - Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το περιβάλλον
τους, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε εάν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου. Δεν έχουµε να αναφέρουµε τίποτα σχετικά
µε το θέµα αυτό.
Ευθύνες του Διοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συµβούλιο είναι
υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συµβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητές της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από
το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Εταιρείας.

την

ευθύνη

εποπτείας

της

διαδικασίας

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
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Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε
εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαµβάνονται µε βάση αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΔΠΕ που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία,
ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια
του ελέγχου. Επίσης:
•

Εντοπίζουµε
και
αξιολογούµε
τους
κινδύνους
ουσιώδους
σφάλµατος
στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας
και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για
την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη
είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει
συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

•

Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.

•

Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συµβούλιο.

•

Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συµβούλιο της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες
που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικώv
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα
µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
4

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο
εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Οι εργασίες που εκτελέσαµε σχετικά µε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες».

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Δηµήτρης Σούρµπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891

5

IΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

ISQuare - Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεµβρίου 2018
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ISQuare – Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
( 1/1/2018 - 31/12/2018)
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
1/1/2018 - 31/12/2018 της “ISQuare-Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” (Eταιρεία)
και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
1.Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δέκατη εταιρική χρήση και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από
01/1/2018 έως και 31/12/2018.
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

αυξηµένες κατά 26,71 %
ανέρχονται σε κέρδη

τη χρήση αυτή ποσού €

έναντι της προηγούµενης

χρήσης,

τα

106.544.724, σηµαντικά

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

€ 2.225.409 έναντι € 2.078.148 της προηγούµενης χρήσης, αυξηµένα κατά 7,09%.

Τα Κέρδη της χρήσεως προ φόρων ανέρχονται

σε

€

2.185.838

έναντι

€

2.002.464

της

προηγούµενης χρήσης και τα Κέρδη της χρήσεως µετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.454.438 έναντι
€ 1.291.733 της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 12,60%.
2.Οικονοµική θέση της Εταιρείας
Τα Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε

€ 177.083 έναντι € 394.428 της προηγούµενης

χρήσης.
H

υπεραξία € 4.931.928 που εµφανίζεται

προέκυψε από από την απορρόφηση της (κατά 100%

θυγατρικής) Rainbow AE κατά το 2010.Δεν προέκυψε θέµα υποτίµησης εντός της χρήσης.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές ποσού € 308.300, αφορούν

την συµµετοχή της Εταιρείας ISQuare AE,

ως µοναδικού εταίρου, στην Εταιρεία IQBILITY ΜΕΠΕ.Στην χρήση 2018 προέκυψε υποτίµηση ποσού €
100 χιλ. και αύξηση της συµµετοχής κατά ποσό € 210 χιλ.
Tα Αποθέµατα εµφανίζονται µειωµένα κατά € 1.247.618 και ανήλθαν σε € 5.018.238
Οι Εµπορικές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες

Απαιτήσεις ανήλθαν σε

€

14.021.048 έναντι € 15.707.820 της προηγούµενης χρήσης.
Σηµαντικά αυξηµένα

κατά € 3.280.172 εµφανίζονται και τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τα

οποία ανήλθαν σε € 5.032.376, έναντι € 1.752.204 την 31/12/2017.
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To µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέµεινε το ίδιο όπως προέκυψε κατά τη σύστασή της στις
11/9/2008 οριζόµενο σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000), καταβληµένο στο σύνολό του, διαιρούµενο σε
εξήντα χιλιάδες (60.000) ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η κάθε
µια (ΦΕΚ 13783/17-12-2008).
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2018 ανέρχονταν σε ποσό € 8.423.549 αυξηµένα κατά € 445.233,
έναντι της προηγούµενης χρήσης.

Ο Συνολικός Βραχυπρόθεσµος Δανεισµός κατά την 31/12/2018 ήταν µηδενικός.Στην χρήση 2018
αντλήθηκε ποσό € 9.000.000 και αποπληρώθηκε ποσό € 24.389.873.
Oι Προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 20.866.449, έναντι € 5.609.370 της
προηγούµενης χρήσης.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως εξής:
Aριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης :
31/12/18
Κυκλοφορούν ενεργητικό

24.045.827

Σύνολο ενεργητικού

29.864.165

31/12/17
80,52%

Σύνολο ενεργητικού

5.109.011

31/12/17
17,11%

29.864.165

5.326.356

31/12/17

Κυκλοφορούν ενεργητικό

24.045.827

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

20.799.863

21.089.125

31/12/18

31/12/17

Κυκλοφορούν ενεργητικό

3.245.964

18,09%

29.444.304

31/12/18

Κεφάλαιο κίνησης

80,48%

29.444.304

31/12/18
Πάγιο ενεργητικό

23.696.227

115,61%

13,50%

24.045.827

23.696.227

2.607.102

112,36%

11,00%

23.696.227

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό
και πάγιο ενεργητικό.
31/12/18
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

8.423.549
21.440.616

31/12/17
39,29%

7.978.316

37,17%

21.465.988

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.
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31/12/18
Σύνολο υποχρεώσεων

21.440.616

Σύνολο παθητικού

29.864.165

31/12/17
71,79%

21.465.988
29.444.304

31/12/18
Ίδια κεφάλαια

8.423.549

Σύνολο παθητικού

72,90%

31/12/17
28,21%

7.978.316

29.864.165

27,10%

29.444.304

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

31/12/18
Μικτά αποτελέσµατα

9.553.219

31/12/17
8,97%

Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 106.544.724

εκµ/σεως

2.225.409

31/12/17
2,09%

Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 106.544.724

Ίδια κεφάλαια

2.078.148

31/12/17
25,95%

2.002.464

8.423.549

7.978.316

31/12/18

31/12/17

Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 106.544.724
Ίδια κεφάλαια

2,47%

84.087.504

31/12/18
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων 2.185.838

8,33%

84.087.504

31/12/18
Καθαρά απο/τα

7.006.566

1.264,84%

8.423.549

84.087.504

25,10%

1.053,95%

7.978.316

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την απόδοση και αποδοτικότητα της Eταιρείας.
3. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου “QUEST’’ εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόµενη

αρνητική

επίδραση

της

µεταβλητότητας

των

χρηµατοπιστωτικών

αγορών

στη

χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.
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Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία της , η οποία λειτουργεί µε
συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Το Διοικητικό Συµβούλιο

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη
διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο

κίνδυνος αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές

ισοτιµίες,κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίου και κίνδυνο τιµών),ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
ρευστότητας.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και συνεπώς το σύνολο σχεδόν των
συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.
Κίνδυνος Διακύµανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και
οι ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Οι δανειακές
υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της
αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά.
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προερχόταν κατά την προηγούµενη χρήση κυρίως από τα
µακροπρόθεσµα δάνεια. Δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών.
Δάνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας.
Ενδεχόµενη µεταβολή στην παρούσα χρήση των επιτοκίων δανεισµού κατά +/-0,5% θα µειώσει/αυξήσει
τα κέρδη µετά φόρων κατά € -/+ 11 χιλ.(2017: € -/+ 17 χιλ).
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2018 η Εταιρεία δεν κατείχε δάνεια.
Κίνδυνος τιµών
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο τιµών είναι περιορισµένη.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία ελέγχει τη φερεγγυότητα των πελατών της και περιορίζει το χρονικό διάστηµα πίστωσης προς
αυτούς σε λιγότερο από 60 ηµέρες σαν συνηθισµένη πρακτική, ελαχιστοποιώντας έτσι τον συγκεκριµένο
κίνδυνο. Επίσης τα διαθέσιµα και τα ισοδύναµα διαθεσίµων της Εταιρείας τοποθετούνται σε αξιόπιστες
και αναγνωρισµένες τράπεζες όπου ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος.
Η κατανοµή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € :

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας
εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. Προβλέψεις σχηµατίζονται για απαιτήσεις οι οποίες είναι
επισφαλούς είσπραξης και έχει αξιολογηθεί ότι θα καταλήξουν σε ζηµιά. Η ανάλυση ενηλικίωσης των
απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της πιστωτικής περιόδου αλλά µη
αποµειωµένα είναι η ακόλουθη:
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Επίσης παραθέτουµε την ανάλυση ενηλικίωσης

των αποµειωµένων απαιτήσεων από πελάτες και

λοιπούς χρεώστες:

Τα αποµειωµένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονοµική θέση και
αναµένεται ότι µέρος αυτών θα εισπραχθεί.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Υψηλό κεφάλαιο κίνησης, επαρκείς πηγές µετρητών µειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο έλλειψης
ρευστότητας. Σωστή διαχείρηση των ταµειακών ροών της Eταιρείας για εκπτώσεις από προµηθευτές την
καθιστούν ανταγωνιστική.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιµώµενες εκροές αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας:

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα των
τραπεζικών ιδρυµάτων έχει ως εξής :
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4. Κίνδυνος Οικονοµικής Συγκυρίας

Το

µακροοικονοµικό

και

- Μακροοικονοµικό επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

χρηµατοοικονοµικό

περιβάλλον

στην

Ελλάδα

εµφανίζει

σηµάδια

σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς
επιβλήθηκαν στη χώρα την 28η Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν µερικώς
µεταβληθεί (χαλαρώσει) κυρίως για τις επιχειρήσεις. Με την υπόθεση ότι οι συµφωνηµένοι όροι και
προϋποθέσεις του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα εφαρµοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα
χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα εξαλειφθούν, δεν αναµένεται
σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας.
Η Διοίκηση εκτιµά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο µακροοικονοµικό και
χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες και µέτρα, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις
δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει µε ακρίβεια τις
πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, ωστόσο µε βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο
συµπέρασµα

ότι

δεν

απαιτούνται

σηµαντικές

πρόσθετες

προβλέψεις

αποµείωσης

των

χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31
Δεκεµβρίου 2018.
Πιο συγκεκριµένα η Εταιρεία εξέτασε και έχει επαρκή ικανότητα σχετικά µε :
•

Την ικανότητα της να αποπληρώσει ή να αναχρηµατοδοτήσει τον υφιστάµενο δανεισµό της,
καθώς αφενός υπάρχουν επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, αφετέρου η Μητρική Εταιρεία QUEST
HOLDINGS είναι εγγυήτρια στο σύνολο των δανείων.

•

Την ανακτησιµότητα των εµπορικών απαιτήσεων δεδοµένης της αυστηρής πιστοδοτικής
πολιτικής που εφαρµόζει και της ανά περίπτωση ασφάλεια πιστώσεων.

•

Την διασφάλιση του ύψους των πωλήσεων λόγο της ποιότητας των προϊόντων της

•

Την ανακτησιµότητα της αξίας των ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς η
Εταιρείας προσαρµόζει, όταν υπάρχουν ενδείξεις, τις εν λόγω αξίες µε βάση την εύλογη αξία
τους

5.

Απολογισµός 2018 - Προοπτικές για το 2019

Το 2018 η συνολική αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα παρουσίασε στασιµότητα ή µικρή πτώση για
ακόµα µια χρονιά. Οι πολύ χαµηλές επισκεψιµότητες στα καταστήµατα, οι αναιµικοί τζίροι στην αγορά και
η µείωση στην κατανάλωση οδήγησαν σε µπαράζ προσφορών και εκπτώσεων σε µια προσπάθεια
ανάτασης της αγοράς και του κλίµατος, κινήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις έφεραν έσοδα (π.χ. Black
Friday), αλλά τελικά έπληξαν τόσο τις πωλήσεις των επόµενων µηνών όσο και την κερδοφορία συνολικά.
Ταυτόχρονα, το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών συνεχίζει να παραµένει χαµηλό λόγω της υπερφορολόγησης µε αποτέλεσµα το κλίµα στην αγορά να είναι συγκρατηµένο.
Σε αυτό το γεµάτο προκλήσεις και δυσκολίες έτος, η iSquare Α.Ε. κατάφερε όχι µόνο να ανταπεξέλθει µε
επιτυχία, άλλα και να πετύχει µεγάλη αύξηση των πωλήσεων της κατά 27% σε σύγκριση µε το 2017. Η
αύξηση αυτή βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα προϊόντα iPhone, iPad & Apple Watch, τα οποία είχαν θετική
συνεισφορά στα αποτελέσµατα της. Σηµαντικός µοχλός της ανάπτυξης υπήρξε και η κυπριακή αγορά
στην οποία συνεχίζει να αυξάνει τα µερίδια και τις πωλήσεις της.
Στην αγορά της Ελλάδας, κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά τα µερίδια της σε όλες τις κατηγορίες και να
ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στους βασικούς συνεργάτες της και στην αγορά γενικότερα.
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Για την αγορά της Κύπρου, το 2018 παρατηρήθηκε µικτή εικόνα. Το έτος άρχισε πτωτικά σε όλες τις
κατηγορίες κυρίως λόγω των εκλογών, αλλά και των θερµών γεγονότων µε την Τουρκία. Μετά τον Μάρτιο
η αγορά της Κύπρου άρχισε σταδιακά να ανακάµπτει και µε την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου
παρουσίασε µια θετική πορεία. Παρ΄όλα αυτά η αγορά της Κύπρου στο σύνολο της ήταν το 2018 πιο
δύσκολη και µε µικρότερο θετικό πρόσηµο σε σύγκριση µε το 2017.
Η εταιρεία το 2018 κατέγραψε επιδόσεις ρεκόρ στις πωλήσεις της µε τζίρο που ξεπέρασε τα 106 εκατ.
ευρώ και παρά τη στασιµότητα της αγοράς, παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Είχε ισχυρή ανάπτυξη
σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ενώ και η κερδοφορία της εταιρείας ήταν σηµαντική αν και επηρεάστηκε
αρνητικά από έκτακτες προβλέψεις σχετικές µε την επιβολή τον Μάιο επιπλέον τελών πνευµατικών
δικαιωµάτων µε αναδροµική ισχύ, που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρ.
37 του Ν. 4540/2018 και για την οποία η εταιρεία διατηρούσε ισχυρές επιφυλάξεις ως προς τη νοµική
ορθότητα και τη συνταγµατικότητα της επιβολής της. Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη καταργήθηκε βάσει του
άρ. 104 του Ν. 4605/2019 και εκτιµάται ότι το όφελος στα αποτελέσµατα του 2019 θα είναι ποσό ύψους
ευρώ 787 χιλ. από τον αντιλογισµό της σχετικής πρόβλεψης που είχε σχηµατιστεί κατά την 31 Δεκεµβρίου
2018.
Συµπερασµατικά το 2018 ήταν το καλύτερο έως σήµερα έτος της εταιρείας µε πολύ σηµαντική αύξηση
πωλήσεων και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης µας σε όλες τις κατηγορίες και σε όλους τους συνεργάτες
µας.
Προοπτικές 2019
Η εταιρεία εκτιµά ότι το 2019 θα είναι ένα ακόµα δύσκολο έτος για την οικονοµία και τη χώρα. Το 2019
είναι χρονιά πολλαπλών εκλογών (Ευρωεκλογές, Δηµοτικές, Περιφερειακές, Εθνικές Εκλογές) µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την αγορά. Πτώση καταναλωτικού κλίµατος, αβεβαιότητα, συγκράτηση δαπανών και
ιδιαίτερα της κατανάλωσης.
Με βάση τα παραπάνω οι προκλήσεις για τις εταιρείες είναι µεγάλες. Για την iSquare προβλέπεται το
2019 να είναι µεν µια ακόµα θετική χρονιά, άλλα µε µικρότερο ρυθµό ανάπτυξης σε σύγκριση µε το 2018.
Αναµένονται νέα προϊόντα, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, που θα ενισχύσουν τις πωλήσεις της και
θα βοηθήσουν στο θετικό κλείσιµο µιας ακόµα δύσκολης χρονιάς. Επίσης, η εταιρεία θα συνεχίσει τις
επενδύσεις µε περαιτέρω αναβάθµιση των σηµείων πώλησης, δηµιουργία νέων προγραµµάτων Apple
Retail και συνεχή εκπαίδευση των πωλητών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στοχεύει σε αναβάθµιση
περισσοτέρων σηµείων πώλησης στο δίκτυο λιανικής και νέα σηµεία Apple Retail Programs. Μέσω των
αναβαθµισµένων αυτών σηµείων προσδοκά νέες ολοκληρωµένες υπηρεσίες και µια συνολικά
αναβαθµισµένη εµπειρία πώλησης για τους πελάτες της µε στόχο τις αυξηµένες πωλήσεις.
Συµπερασµατικά, το 2019 αναµένεται να είναι ένα δύσκολο έτος για την οικονοµία και την αγορά
γενικότερα, άλλα ένα ακόµα θετικό έτος στην πορεία της εταιρείας µε ανάπτυξη στις πωλήσεις και
περαιτέρω αύξηση των µεριδίων της στην αγορά και κατά συνέπεια ισχυροποίηση της θέσης της τόσο
στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.
6. Υποκαταστήµατα
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα.

7. Έρευνα και Ανάπτυξη
Η εταιρεία δεν να διατηρεί τµήµα ερευνών και ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων.
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8. Επενδύσεις
Στην παρούσα χρήση 2018 η Εταιρεία προέβει σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των
210.000 € στην θυγατρική Εταιρεία IQBILITY ΜΕΠΕ

µε ισόποση καταβολή, ως µοναδική εταίρος

διατηρώντας το ποσοστό συµµετοχής της στο 100%.
Επίσης διατήρησε την συµµετοχή του 3,33% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Λοιπές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό δεν κρίνονται σηµαντικές.
9. Εργασιακά θέµατα
Η

ανάπτυξη

των

εργαζοµένων,

καθώς

και

η

προσέλκυση

ανθρώπινου

δυναµικού

υψηλού

επιπέδου,αποτελεί κύρια επιδίωξη της Εταιρείας που επενδύει στη δια βίου εκπαίδευση και την
αξιοκρατία, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους, σύµφωνα µε τις δυνατότητες και την απόδοση
τους.
Η Εταιρεία, βάσει των Πολιτικών του, παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους, εργαζοµένους και
υποψηφίους. Σε καµία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση, υποστηρίζεται πλήρως η αρχή
του σεβασµού και της ίσης µεταχείρισης όλων. Ενθαρρύνεται η επαγγελµατική ανάπτυξη των γυναικών,
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε θέµατα αµοιβής και προαγωγής. Δεν έχει καταγραφεί στα συστήµατα
διαχείρισης παραπόνων εργαζοµένων της Εταιρείας κανένα παράπονο ή καταγγελία που να σχετίζεται µε
οποιαδήποτε από τα παραπάνω θέµατα.

Δεν υπάρχει ανοχή σε καµία µορφή παιδικής εργασίας στην Εταιρεία ενώ, δεν έχει καταγραφεί στα
συστήµατα της Εταιρείας καµία καταγγελία για παιδική εργασία.
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται από την Ελληνική
Νοµοθεσία, όσον αφορά θέµατα εργατικά. Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει εργασιακά θέµατα. Οι εργασιακές
σχέσεις είναι ιδιαίτερα καλές.
10. Περιβαλλοντικά θέµατα
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις

αυξημένες κοινωνικές ανάγκες της εποχής μας και υποστηρίζει

περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες. Λειτουργεί με περιβαλλοντική
ευθύνη εφαρμόζοντας προγράμματα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας και συμμετέχει
στα κοινωνικά δρώμενα με δράσεις εταιρικής κοινωνικής προσφοράς.

11. Ίδιες µετοχές
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
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12.
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Συνεπεία της κατάργησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4540/2018 βάσει
του άρ.104 του ν. 4605/2019 (Α 52/01.04.2019), το οποίο αφορούσε στην αναδρομική καταβολή
στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών και λοιπών
δικαιούχων επί των τεχνικών μέσων όπως αυτά ορίσθηκαν στο άρ. 18 του ν. 2121/93 μετά την
τροποποίησή του από την παρ. 1 του άρ. 37 του ν. 4540/2018, εκτιμάται ότι το συνολικό όφελος
στα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας για το 2019 θα ανέλθει στο ποσό των 778 χιλ.ευρώ.

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να
αφορούν

την

Εταιρεία, για

τα

οποία

επιβάλλεται αναφορά

από

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
χρήσεως 2018.
Με τιµή,
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Καλλιθέα, 08 Απριλίου 2019

Κων/νος Σταυρόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύµβουλος
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