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Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τον απολογισµό των δραστηριοτήτων της εταιρείας “QIVOS–WE
CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E”. (η "Εταιρεία") για την εταιρική 13η διαχειριστική της χρήση, η οποία
καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017.
1.

Εισαγωγή

Η Εταιρεία «QIVOS–WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «QIVOS–WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.», ιδρύθηκε το 2004.
Το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η δηµιουργία προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η πώλησή τους, η τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών. Η εµπορία, εισαγωγή και
εξαγωγή των παραπάνω ειδών, ως και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στο ∆ήµο Χαλανδρίου και συγκεκριµένα επί της οδού Παπανικολή 4.
3.

Επιχειρηµατική δοµή

Η εταιρεία διοικείται από έµπειρη διοικητική οµάδα
4.

∆ιαχειριστικός και οικονοµικός απολογισµός της εξεταζόµενης χρήσης.

Μέσα σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, η Εταιρεία επέδειξε το 2017 αύξηση του κύκλου εργασιών.
4.1 Το εξωτερικό περιβάλλον κατά την εξεταζόµενη χρήση
Η χρονιά που πέρασε ήταν εξαιρετικά κρίσιµη λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης Η Εταιρεία πορεύτηκε µε επιτυχία µέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξασφαλίζοντας γραµµές χρηµατοδότησης και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της.

4.2 Κύκλος εργασιών
Στην εξεταζόµενη διαχειριστική χρήση, η Εταιρεία πραγµατοποίησε πωλήσεις ύψους ευρώ 3.303.988,88
έναντι ευρώ 2.327.887,05 κατά τη χρήση 2016 (ποσοστό αύξησης 41,93%).

4.3

Μικτά κέρδη / Κέρδη µετά από Φόρους

Τα µικτά κέρδη της Εταιρείας παρουσιάζουν αύξηση και συγκεκριµένα ανήλθαν σε ευρώ 979.515,02 έναντι
κερδών ευρώ 977.713,49 κατά τη χρήση 2016. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των ευρώ
10.624,00 έναντι ευρώ 31.223,84 κατά τη χρήση 2016.
Οι δείκτες κερδοφορίας διαµορφώθηκαν ως εξής:

2017
29,65%

2016
42,00%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους

3,87%

4,09%

Περιθώριο καθαρού κέρδους

0,32%

1,34%

Περιθώριο µικτού κέρδους
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5.

∆ιαχείριση κινδύνων

5.1 Παράγοντες κινδύνου
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων και αντιµετωπίζει ουσιώδη πιστωτικό κίνδυνο.
Οι ανωτέρω κίνδυνοι παρακολουθούνται στενά από τη διοίκηση της εταιρείας και όπου κρίνεται αναγκαίο
προβαίνει στις απαραίτητες ανά περίπτωση ενέργειες.
5.1.1 Κίνδυνος της αγοράς
5.1.1.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο γιατί έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα.

5.1.1.2
Κίνδυνος τιµών
Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων. Εξάλλου, οι
τιµές των εµπορευµάτων που εµπορεύεται η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διακύµανση, οπότε δεν
αποτελούν πηγή κινδύνου τιµών.

5.1.1.3
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο από µεταβολή επιτοκίων διότι έχει χαµηλό δανεισµό.

5.1.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά
τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων.

5.1.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της χρηµατοοικονοµικές
της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού
των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών
συναλλαγών.
Η Εταιρεία στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας έχει εστιάσει τις ενέργειές της, στην συγκράτηση των
δαπανών και στην είσπραξη των απαιτήσεων της.

Ίδιες Μετοχές
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
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Επιδιώξεις και στρατηγικές
Επιδίωξη της Εταιρείας, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη όλων των µεγεθών της µέσα από µια στρατηγική
τεσσάρων πυλώνων.
1. Περεταίρω εδραίωση στους τοµείς λιανεµπορίου που σήµερα δραστηριοποιείται και κατέχει ηγετική
θέση
2. Εστίαση στην απόκτηση νέων µεγάλων πελατών (Top 100 Retailers & FMCG)
3. Περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στο εξωτερικό
4. Ανάπτυξη σε νέους τοµείς λιανεµπορίου στους οποίους σήµερα δεν έχει παρουσία

Χαλάνδρι, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
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QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

Α. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.

31/12/2017

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

13

232.123,95
74.750,89
0,00
13.698,12
320.572,96

3,76
0,00
16.117,04
13.620,12
29.740,92

1.506.208,87
91.964,20
235.747,24
1.833.920,31
2.154.493,27

1.205.849,05
81.915,71
41.016,36
1.328.781,12
1.358.522,04

153.000,00
(36.257,27)
38.164,29
154.907,02

74.400,00
32.045,51
37.970,79
144.416,30

21
18
17
17

700.000,00
28.289,41
55.570,68
60.000,00
843.860,09

0,00
0,00
55.570,68
60.000,00
115.570,68

21
19

324.867,89
623.969,33
91.037,97
115.850,97
1.155.726,16
1.999.586,25
2.154.493,27

397.869,72
428.636,07
0,00
272.029,27
1.098.535,06
1.214.105,74
1.358.522,04

14

15
15
16

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Αποθεµατικά
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού
Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχον Φόρος εισοδήµατος
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20
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QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

Β. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σηµ.

1/131/12/2017

1/131/12/2016

Κύκλος εργασιών

6

3.303.988,88

2.327.887,05

Κόστος πωλήσεων

7

-2.324.473,86

-1.350.173,56

979.515,02

977.713,49

Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα

9

186.560,53

29.552,46

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

8

-495.387,12

-500.411,81

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

8

-534.210,52

-389.978,62

Άλλα έξοδα

10

-8.693,39

-21.561,60

127.784,52

95.313,92

-59.579,30

-40.920,74

68.205,22

54.393,18

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Έξοδα / Έσοδα χρηµατοοικονοµικής επενδυτικής λειτουργίας

11

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

12

-11.166,77

0,00

Αναβαλλόµενος Φόρος

12

-46.414,46

-23.169,34

10.623,99

31.223,84

Κονδύλια που δεν θα µεταφερθούν στην κατάσταση
συνολικών εσόδων:

0

0

Κονδύλια που ενδέχεται να µεταφερθούν στην κατάσταση συνολικών εσόδων:

0

0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

0

0

10.623,99

31.223,84

36.557,96

29.598,21

164.342,49

124.912,13

Κέρδη µετά από φόρους (Α)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

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

Αποσβέσεις
Κέρδη προ
( EBITDA)

φόρων

τόκων

και

αποσβέσεων
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QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο την
01/01/2016
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπο την
31/12/2016
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα
Αύξηση µετοχικού Κεφαλαίου
Μεταφορές / Εκτίµηση
Επιτροπής άρθρου 9
Υπόλοιπο την
31/12/2017

Λοιπά αποθεµατικά

∆ιαφορές Εκτίµησης Επιτροπής άρθρου 9

Αδιανέµητα
κέρδη

Σύνολο

74.400,00

32.045,51

23.089,19

129.534,70

0,00

0,00

31.223,84

31.223,84

0,00

0,00

-16.342,23

-16.342,23

74.400,00

32.045,51

37.970,80

144.416,31

0,00

0,00

10.623,99

10.623,99

2.556,25

0,00

0,00

2.556,25

76.043,75

-32.045,51

-10.430,50

-2.689,53

153.000,00

0,00

38.164,29

154.907,02

-36.257,27
-36.257,27
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QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

∆. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

68.205,23

54.393,18

36.557,96
0,00

29.598,21
10.570,68

31.716,67

-232,15

61.430,36

41.152,89

0,00
-346.743,58
117.018,16

0,00
-446.479,59
97.344,72

-61.430,36

-41.152,89

-93.245,56

-254.804,95

-343.429,04

-7.306,69

1.851,06

232,15

-341.577,98

-7.074,54

626.998,17

124.938,66

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις/Αποµειώσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις από εκδοθέντα /αντληθέντα
δάνεια
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

2.556,25

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

629.554,42

124.938,66

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

194.730,88

-136.940,83

41.016,36

177.957,19

235.747,24

41.016,36

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
λήξης περιόδου
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Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
“QIVOS–WE CREATE COSTUMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας “QIVOS–WE CREATE COSTUMER
LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας “QIVOS–WE CREATE COSTUMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω
στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούµενες θυγατρικές της σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός
έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για τη γνώµη µας.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων
Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των οικονοµικών 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 οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να
είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε
το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 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 η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία
ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές 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 ∆ΠΕ, όπως αυτά
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 εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά 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 οικονοµικές 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 αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.
• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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 συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµή-
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ρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία και ο Όµιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

• Συλλέγουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Οµίλου για την έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την
εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για
την ελεγκτική µας γνώµη.
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, 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
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν.
4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί
µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία “QIVOS–WE CREATE
COSTUMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι επιχειρήσεων
Λεωφ. Μεσογείων 396
153 41 Αγ. Παρασκευή
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 174
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 045

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10251
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

1. Περιγραφή της Εταιρείας

1.1.

Γενικές πληροφορίες

Η QIVOS-WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το 2004 ως ΕΠΕ και εν συνεχεία δυνάµει της από 21.9.2016 Συµφωνίας Εταίρων συµφωνήθηκε να προχωρήσουν σε µετασχηµατισµό του εταιρικού τύπου της εταιρείας από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. µε µετοχικό κεφάλαιο το ποσό των 153.000,00 €. Μετά την µετατροπή της σε Ανώνυµη Εταιρεία , απέκτησε και
αριθµό ΓΕΜΗ 005690501000.

∆ραστηριότητα – εγκαταστάσεις
Η Εταιρεία ασχολείται κυρίως µε τη δηµιουργία προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, την πώλησή
τους και την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών της, καθώς επίσης και µε την εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών, ως και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας
βρίσκονται στην ∆ηµοτική Ενότητα Χαλανδρίου του ∆ήµου Χαλανδρίου και της οδού Παπανικολή 4.

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

2.1.

Βάση καταρτίσεως

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονταν έως την 31 ∆εκεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τον
Κ.Ν. 2190/1920 και τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές, οι οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, διαφέρουν από τις
διατάξεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧA).
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίστηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ για πρώτη
χρονιά, το 2015.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2017, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι
σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2. Αντικείµενο και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (στο εξής "οικονοµικές καταστάσεις") αναφέρονται
στην 13η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017, και εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 23 Ιουλίου 2018.
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2.3. ∆ηµοσιότητα των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα http://www.qivos.com, και παραµένουν προσπελάσιµες για δύο τουλάχιστον έτη µετά την έκδοσή τους.

2.4. Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (στο εξής
"∆ΛΠ") και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής "∆ΠΧΠ") που έχουν εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάρτισή τους έγινε σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση την αποτίµηση στην εύλογη αυτών αξία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση προβαίνει στην
διενέργεια κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού
και παθητικού, τα ποσά των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Οι εν λόγω εκτιµήσεις βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες που θεωρούνται σχετικοί. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.

2.5.
2.5.1.

Εφαρµογή νεοεκδοθέντων και αναθεωρηθέντων λογιστικών προτύπων

Νέα πρότυπα ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων και ∆ιερµηνειών

(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισµοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης
2016, πλην των κάτωθι αναφερόµενων τροποποιήσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά την 1
Ιανουαρίου 2017. Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017:
•

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές». Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το
λογιστικό χειρισµό των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονοµική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες για φορολογικούς σκοπούς ή όταν
έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους µέχρι την αντιστροφή
των µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών.

•

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων». Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι
να επιτρέψει στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις
οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές
στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων
µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης.
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•

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετησίων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ (2014 – 2016), οι οποίες είναι µία συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Η βελτίωση δεν είχε σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017.

– ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εφαρµόζονται για τη συµµετοχή µιας
οικονοµικής οντότητας σε µία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση που κατατάσσεται ως κατεχόµενη
προς πώληση, ως κατεχόµενη για διανοµή ή ως διακοπείσα δραστηριότητα σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5.

(β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και
δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα
• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Ταξινόµηση και επιµέτρηση». Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η
τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηµατοοικονοµικών µέσων και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Το πρότυπο
εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση, αποµείωση και λογιστική αντιστάθµισης.
Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το καινούριο πρότυπο κατά την απαιτούµενη ηµεροµηνία χωρίς αναπροσαρµογή της
συγκριτικής πληροφόρησης. Κατά το 2017 εκτιµήθηκε ο αντίκτυπος της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και µε βάση
την εκτίµηση αυτή οι επιπτώσεις του καινούριου προτύπου αναµένονται ως ακολούθως:
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που η Εταιρεία κατέχει σήµερα, θα συνεχίσουν να επιµετρούνται
στην ίδια βάση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 και, κατά συνέπεια, δεν αναµένεται σηµαντική επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού λόγω εφαρµογής του νέου ∆ΠΧΑ.
Επίσης, δε θα υπάρξει καµία επίδραση αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας,
δεδοµένου ότι οι οδηγίες του νέου ∆ΠΧΑ επηρεάζουν µόνο το λογιστικό χειρισµό των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων και η Εταιρεία δεν έχει
τέτοιου είδους υποχρεώσεις.
Οι νέοι κανόνες λογιστικής αντιστάθµισης θα εναρµονίσουν το λογιστικό χειρισµό των εργαλείων αντιστάθµισης
µε τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας . Εκτιµάται ότι οι υφιστάµενες σχέσεις αντιστάθµισης της
Εταιρείας θα µπορούν να χαρακτηρισθούν ως συνεχιζόµενες µετά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9. Ως εκ τούτου, η
Εταιρεία δεν αναµένει σηµαντική επίπτωση στο λογιστικό χειρισµό των σχέσεων αντιστάθµισής της.
Το νέο µοντέλο αποµείωσης αξίας απαιτεί την αναγνώριση των προβλέψεων αποµείωσης βάσει των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών και όχι µόνο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών, όπως ισχύει σήµερα
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την απλοποιηµένη προσέγγιση και θα αναγνωρίσει ζηµιές για
τις εµπορικές της απαιτήσεις. Με βάση τη λεπτοµερή ανάλυση που διεξήγαγε, η Εταιρεία συµπέρανε ότι κατά
την υιοθέτηση του νέου προτύπου, η πρόβλεψη αποµείωσης δεν θα αυξηθεί και το τελικό ποσό δεν θα διαφέρει από την υπάρχουσα πρόβλεψη. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία τελικών ελέγχων, προκειµένου να
προσδιοριστεί ο αντίκτυπος από τη µετάβαση στο νέο πρότυπο.Το νέο πρότυπο προβλέπει επίσης περαιτέρω
απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών και αλλαγής στον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης. Οι απαιτήσεις αυτές αναµένεται να αλλάξουν τη φύση και την έκταση των γνωστοποιήσεων της Εταιρείας σχετικά µε τα
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της, ιδίως κατά το έτος εφαρµογής του νέου προτύπου.
•
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες». Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες
εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Το καινούριο πρότυπο βασίζεται
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στην αρχή ότι το έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο έλεγχος ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας µεταφερθεί στον πελάτη. Το καινούριο πρότυπο δεν αναµένεται να έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
κατά την εφαρµογή του.
•
∆ΠΧΑ 15 (Αποσαφηνίσεις) «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες». Οι αποσαφηνίσεις εφαρµόζονται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρµογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του Σ∆ΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του
προτύπου ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», σχετικά µε: (α) το λογιστικό χειρισµό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «µεµονωµένα αναγνωρίσιµο», (β)
των εκτιµήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης κατά πόσο µία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρµογών της αρχής του «ελέγχου» και
(γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 15 πλήρως αναδροµικά η επιλέγουν να εφαρµόσουν την τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση.
•
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των µισθώσεων για αµφότερα τα µέρη της σύµβασης, ήτοι για τον πελάτη («µισθωτή») και τον προµηθευτή («εκµισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι µισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες µισθώσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι µισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο
για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως το λογιστικό χειρισµό των λειτουργικών µισθώσεων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία αναµένει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή του νέου προτύπου κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους.
•
∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του». Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της
πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική είτε όχι).
Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν
συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το ∆εκέµβριο του 2015 το
Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης αυτής, αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου του για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών». Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά µε το
λογιστικό χειρισµό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε
συνιστούν κατοχύρωση, στην επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών µε δυνατότητα συµψηφισµού των
υποχρεώσεων παρακρατούµενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισµό των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόµηση µιας συναλλαγής από διακανονισµό σε µετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•
∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές σε επενδύσεις σε ακίνητα». Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε µία οντότητα µεταφέρει ένα ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι µεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί,
τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της µεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή
στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει µεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
∆ΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “∆ικαίωµα Προπληρωµής µε Αρνητική Αποζηµίωση”: Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα προπληρωµής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συµβαλλόµενο µέρος είτε να καταβάλει είτε να
λάβει εύλογη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη της σύµβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται
να επιµετρηθούν στο αποσβέσιµο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες:
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται µε το κατά πόσο η επιµέτρηση
(και κυρίως η αποµείωση) των µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι
οποίες στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία,
διέπονται από το ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 28 ή ένα συνδυασµό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9, προτού εφαρµόσει το ∆ΛΠ 28, σε αυτές τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρµογή του
∆ΠΧΑ 9 η οικονοµική οντότητα δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν προσαρµογές στην λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων συµµετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
∆ιερµηνεία Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές”: Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό συναλλαγών που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα
όπου η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µη χρηµατική υποχρέωση
που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερµηνεία αναφέρει ότι η ηµεροµηνία συναλλαγής, για
τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός µη χρηµατικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόµενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει την ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε
µία πληρωµή και είσπραξη προκαταβολής. Η διερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
∆ιερµηνεία Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τις θεωρήσεις φόρου εισοδήµατος”: Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019, ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιµετώπιση της αβεβαιότητας
που εµπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισµούς, κατά το λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Η
διερµηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων
µεµονωµένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη µέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογι-

18 |

QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2017
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

κές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγµατικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η διερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
∆ΛΠ 19: (Τροποποιήσεις) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος καθορισµένων παροχών: Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι οντότητες να χρησιµοποιούν επικαιροποιηµένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, µετά την πραγµατοποίηση µιας µεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισµού του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρµογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του
περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισµό µιας µεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισµού του
προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
•

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετησίων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ (2014 – 2016) οι οποίες είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 για το ∆ΛΠ 28 «Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» για το οποίο επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή.
-

•

∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες”: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
ότι η επιλογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, µίας επένδυσης σε συγγενή
επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόµοια οικονοµική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση.

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ (2015 -2017), το οποίο είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι αναβαθµίσεις αυτές
δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»: οι τροποποιήσεις
στο ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας επιχείρησης
που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονοµική οντότητα επιµετρά εκ νέου τη συµµετοχή που προηγουµένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν µια
οικονοµική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η
οικονοµική οντότητα δεν επιµετρά εκ νέου τη συµµετοχή που προηγουµένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.

-

∆ΛΠ 12 «Φόροι εισοδήµατος»: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των
πληρωµών για χρηµατοοικονοµικά µέσα που ταξινοµούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα
πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα µε το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που
δηµιούργησαν τα διανεµητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί.

-

∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού»: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου
ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιµο για τη χρήση για την
οποία προορίζεται ή για πώληση και µέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό
στοιχείο παραµένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγµή εκείνη, το κόστος δανεισµού αυτό πρέπει
να συµπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισµό.
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3. Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών

3.1. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα
µετατρέπονται σε ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε
ξένα νοµίσµατα απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από
συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

3.2. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.

Πώληση αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και
του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή
οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.

3.3.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται αποκλειστικά από δικαιώµατα που έχουν καταβληθεί για τη
µακροχρόνια χρήση ακινήτων. Η απόσβεσή τους διενεργείται µε τη σταθερή µέθοδο βάσει της εκτιµώµενης
ωφέλιµης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί ίση προς τη διάρκεια της µίσθωσης.

3.4.

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον
τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται.
Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους,
καθώς και όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή
οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης
κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
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Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3.5.

10%

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Οι λογιστικές αξίες των παγίων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς 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 στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώλησή του 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 ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση του 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 αναγνωριστούν ξεχωριστά.

3.6.

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το
κόστος των αποθεµάτων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος.
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας
µείον τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή
τους.

3.7.

Χρηµατικά διαθέσιµα

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη
µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

3.8.

Κόστη δανεισµού

Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται.

3.9.

Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν
στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από το φόρο επί των κερδών της κάθε εταιρείας, όπως αυτά αναµορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, από πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν
από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών, από προβλέψεις για επιπλέον φόρους στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και τέλος, από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες
τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και
µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφο-
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ρών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται
στο βαθµό που δε θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος
ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση
θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε
ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

3.10.

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία
του µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι
πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της
µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται
ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

3.11.

Παροχές στο προσωπικό

(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
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
(κρατική ασφάλιση) όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση
επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

3.12.

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσµα
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της µέσω εκροής πόρων και µία αξιόπιστη εκτίµηση
της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να
χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία
του χρήµατος και, όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που περιλαµβάνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µια
εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
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3.13. Κέρδη ανά µετοχή
Η Εταιρεία εφαρµόζει προαιρετικά το ∆ΛΠ 33 "Κέρδη ανά µετοχή". Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των καθαρών κερδών µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

3.14.

Πληροφορίες κατά τοµέα δραστηριότητας

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση παρουσίασης πληροφοριών κατά τοµέα δραστηριότητας, δεδοµένου ότι δεν
έχει εισάγει µετοχές σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.

4. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση προβαίνει στην
διενέργεια κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού
και παθητικού, τα ποσά των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Οι εν λόγω εκτιµήσεις βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες που θεωρούνται σχετικοί. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Όπου απαιτείται από τα ∆ΠΧΠ ή έχει κριθεί αναγκαίο από τη ∆ιοίκηση, οι εν λόγω εκτιµήσεις και υποθέσεις
της ∆ιοίκησης παρατίθενται, είτε στη Σηµείωση 3 "Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών", είτε στη σηµείωση που αναλύει τα επηρεαζόµενα από τις εκτιµήσεις στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού ή των αποτελεσµάτων.
Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σηµαντικές αλλαγές στα
ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόµενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.
Εκτίµηση δικαστικών υποθέσεων
Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν αγωγές και αξιώσεις τρίτων.
Φόρος εισοδήµατος
Η ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Έναντι επιπλέον φόρων που ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων αυτών χρήσεων, η Εταιρεία έχει σχηµατίσει συνολική πρόβλεψη
ύψους 60 χιλ. ευρώ.

5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο ή κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων και αντιµετωπίζει ουσιώδη πιστωτικό κίνδυνο. Οι ανωτέρω κίνδυνοι παρακολουθούνται στενά από τη διοίκηση της εταιρείας και όπου κρίνεται αναγκαίο προβαίνει στις απαραίτητες ανά περίπτωση ενέργειες.

5.1.
5.1.1.

Παράγοντες κινδύνου
Κίνδυνος της αγοράς

5.1.1.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα.
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5.1.1.2
Κίνδυνος τιµών
Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων.

5.1.1.3
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο από µεταβολή επιτοκίων διότι διατηρεί χαµηλό δανεισµό.

5.1.2.

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά
τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων

5.1.3.

Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει (α) επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και (β) τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστοδοτικών γραµµών.
∆ιαχείριση κεφαλαίων
Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, ώστε να παρέχει κέρδη στους εταίρους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους, διατηρώντας παράλληλα µια κεφαλαιουχική δοµή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος κεφαλαίου.
Βασικός δείκτης που χρησιµοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής µόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται
ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.
Ο συντελεστής µόχλευσης διαµορφώθηκε κατά την 31/12/2017 και την 31/12/2016 αντιστοίχως ως εξής:

Σύνολο δανειακών κεφαλαίων
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό δανειακό υπόλοιπο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων
Συντελεστής µόχλευσης

31/12/2017

31/12/2016

324.867,89
235.747,24
89.120,65
191.164,29
280.284,94

397.869,72
41.016,36
356.853,36
144.416,30
501.269,66

31,80%

71,19%

5.2. Εκτίµηση εύλογων αξιών
Το σύνολο των λογιστικών αρχών και χειρισµών που υιοθετεί η Εταιρεία για την αναγνώριση και την αποτίµηση κάθε κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών µέσων παρατίθενται στη Σηµείωση 3 "Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών" και στις επιµέρους σηµειώσεις για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.
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6. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά σε πωλήσεις εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών, αναλύεται δε
ως εξής:

Πωλήσεις Εµπορευµάτων
Πωλήσεις Υπηρεσιών

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

415.216,38

471.006,39

2.888.772,50

1.856.880,66

3.303.988,88

2.327.887,05

7. Αποθέµατα και κόστος πωλήσεων
Ως "κόστος πωλήσεων" έχει αναγνωριστεί το σύνολο των αγορών εµπορευµάτων όπως εµφανίζεται στη
συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων:

Αποθέµατα έναρξης
Αγορές χρήσης
Αποθέµατα λήξης
∆απάνες Παροχής Υπηρεσιών
Κόστος πωληθέντων

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

0,00

0,00

908.157,86

691.447,38

0,00

0,00

1.416.316,00

658.726,18

2.324.473,86

1.350.173,56

8. Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται κατά κατηγορία εξόδου ως εξής:

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια
Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση, καθαριότητα
Επισκευές & συντηρήσεις
Τηλεφωνικά & ταχυδροµικά έξοδα
Ασφάλιστρα
Λοιπά έξοδα
Φόροι & τέλη
Έξοδα προβολής-διαφήµισης, εκθέσεων & δηµοσιεύσεων
Έξοδα µεταφορών, µετακινήσεων & ταξιδιών
Γραφική ύλη, έντυπα & αναλώσιµα υλικά
Συνδροµές - εισφορές
∆ωρεές – επιχορηγήσεις
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

1.770.395,00
142.640,15
52.754,49
7.081,22
15.680,23
26.581,85
5.014,98
0,00
5.247,42
134.001,91
74.933,64
31.260,12
106.638,24
30.145,62
6.980,80
36.557,96

878.301,57
423.502,86
35.291,27
9.447,14
6.883,19
29.533,47
931,20
4.393,77
2.368,60
26.111,58
28.017,58
18.536,06
46.711,46
2.857,98
6.630,67
29.598,21

2.445.913,63

1.549.116,61
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Η ανάλυση των δαπανών αυτών σε κόστος Παροχής Υπηρεσιών/ έξοδα διοίκησης / διάθεσης έχει ως εξής:
1/131/12/2017
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων

1.770.395,00

∆απάνες
Παροχής
Υπηρεσιών

Έξοδα διοικητικής
Λειτουργίας

1.416.316,00

177.039,50

177.039,50
61.129,28

142.640,15

81.510,87

Ενοίκια
Ηλεκτρισµός, ύδρευση, θέρµανση,
καθαριότητα
Επισκευές & συντηρήσεις

52.754,49

52.754,49

7.081,22

7.081,22

15.680,23

15.680,23

Τηλεφωνικά & ταχυδροµικά έξοδα

26.581,85

13.290,93

Ασφάλιστρα

5.014,98

5.014,98

Λοιπά έξοδα

0

Φόροι & τέλη
Έξοδα προβολής-διαφήµισης, εκθέσεων & δηµοσιεύσεων
Έξοδα µεταφορών, µετακινήσεων &
ταξιδιών
Γραφική ύλη, έντυπα & αναλώσιµα
υλικά
Συνδροµές - εισφορές

Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης

5.247,42

13.290,93

5.247,42

134.001,91

134.001,91

74.933,64

74.933,64

31.260,12

15.630,06

15.630,06

106.638,24

48.453,04

58.185,20

30.145,62

30.145,62

∆ωρεές – επιχορηγήσεις
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

6.980,80

6.980,80

36.557,96

36.557,96

2.445.913,63

1.416.316,00

495.387,12

534.210,52

9. Άλλα έσοδα
Το κονδύλι "Άλλα έσοδα" περιλαµβάνει έσοδα από επιχορήγηση του Προγράµµατος ΕΣΠΑ «Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), από επιδότηση
ΟΑΕ∆ εργοδοτικών εισφορών και ασφαλιστικών κρατήσεων και από λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

Επιχορήγηση CloudBD Appliance
Επιδότηση Εργοδ./Εργαζ. ΟΑΕ∆
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

186.093,75

22.355,57

0,00

1.369,50

404,04

1.210,76

62,74

78,60

0,00

4.538,03

186.560,53

29.552,46
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10. Άλλα έξοδα
Το κονδύλι «Άλλα έξοδα» αναλύεται ως εξής:
1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

Φορολογικά πρόστιµα & Προσαυξήσεις

7.233,03

225,92

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές

1.447,55

334,30

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

0,00

1.324,68

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

0,00

9.106,02

12,81

0,00

8.693,39

10.990,92

Λοιπά έξοδα

11. Έσοδα / Έξοδα χρηµατοοικονοµικής – επενδυτικής λειτουργίας
Το κονδύλι "Έσοδα χρηµατοοικονοµικής – επενδυτικής λειτουργίας" αναλύεται ως εξής:

1/1-31/12/2017
Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών

1/1-31/12/2016
232,15

1.851,06

232,15

1.851,06

Το κονδύλι "Έξοδα χρηµατοοικονοµικής – επενδυτικής λειτουργίας" αναλύεται ως εξής:

Τόκοι και Έξοδα ∆ανειακών Υποχρεώσεων
Τραπεζικές προµήθειες και λοιπά έξοδα

1/1-31/12/2017
6.953,05
54.477,31
61.430,36

1/1-31/12/2016
6.510,92
34.641,97
41.152,89

12. Φορολογία εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος Φόρος

1/1-31/12/2017
11.166,77

1/1-31/12/2016
0,00

46.414,46

23.169,34

57.581,23

23.169,34

Για τον τρόπο υπολογισµού του τρέχοντος φόρου θα γίνει λόγος στην ενότητα 12.1.
Για τον υπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου θα γίνει λόγος στην ενότητα 12.2.

12.1. Τρέχουσα φορολογία
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος για την Εταιρεία είναι 29% για την κλειόµενη χρήση. Ο τρέχων φόρος
λογίζεται µε τους ως άνω συντελεστές επί των φορολογητέων κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται µε βάση
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τις φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση που τα φορολογητέα κέρδη είναι αρνητικά (ζηµίες), ο τρέχων φόρος που λογίζεται είναι µηδενικός.

12.2. Αναβαλλόµενη φορολογία
Αναβαλλόµενος φόρος λογίζεται επί των προσωρινών αποκλίσεων των λογιστικών µεγεθών από την αντίστοιχη φορολογική βάση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ∆ΠΧΠ και τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η
Εταιρεία.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα βαρύνει τα κέρδη της
Εταιρείας κατά τη χρήση που αναµένεται ότι θα τακτοποιηθεί η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις φορολογικές διατάξεις που είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Με βάσει τις πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας, χρησιµοποιήθηκε συντελεστής 29%.
Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις µεταβολές στο υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φόρων, καθώς και την
ανάλυσή τους µε βάση το είδος της προσωρινής διαφοράς που τους δηµιούργησε:

Αναγνώριση µέσω
Αποτελεσµάτων
Αναβ.Φορολ.από ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Αναβ.Φορολ.από ασώµατες ακινητοποιήσεις
Αναβ.Φορολ.από Χρηµατοδοτικές συµβάσεις
Αναβ.Φορολ.από αποτίµηση στοιχείων Ενεργητικού
Αναβ.Φορολ.από προβλέψεις
Αναβ.Φορολ.από µεταβατικούς
Αναβ.Φορολ.από Φορολογικές Ζηµιές
Σύνολο

Αναγνωριση
Απ'ευθείας στην
Καθαρή Θέση

-21.950,55
-704,36
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
-5.634,50
0,00
0,00
-28.289,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Στον ανωτέρω πίνακα, θετικό ποσό υποδηλώνει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, ενώ αρνητικό ποσό
υποδηλώνει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας
στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

12.3.

Φορολογικός έλεγχος και σχηµατισθείσες προβλέψεις για φόρους

Η ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη έναντι επιπλέον φόρων που ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους των εκάστοτε ανέλεγκτων χρήσεων, η οποία απεικονίζεται σε ιδιαίτερη γραµµή του
παθητικού.
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Αναλυτικά, η κίνηση του κονδυλίου αυτού ("Λοιπές προβλέψεις") έχει ως εξής:
Υπόλοιπο την 31/12/2014

50.000,00

Πλέον: Σχηµατισθείσα πρόβλεψη 1/1-31/12/2015

10.000,00

Υπόλοιπο την 31/12/2015

60.000,00

Πλέον: Σχηµατισθείσα πρόβλεψη 1/1-31/12/2016

0,00

Υπόλοιπο την 31/12/2016

60.000,00

Πλέον: Σχηµατισθείσα πρόβλεψη 1/1-31/12/2017

0,00

Υπόλοιπο την 31/12/2017

60.000,00

Η Eταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. Οι χρήσεις 2010 και 2012 έχουν παραγραφεί
ενώ για τις χρήσεις 2013 έως 2017, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές η εταιρεία έχει σχηµατίσει συνολική πρόβλεψη ύψους 60 χιλ. ευρώ η οποία θεωρούµε ότι είναι επαρκής.

13. Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, οι αποσβέσεις αυτών, καθώς και οι µεταβολές τους κατά την κλειόµενη χρήση, παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα:

(α) ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 01/01/2015

0,00

390.881,72

0,00

390.881,72

Προσθήκες

0,00

12.665,33

0,00

12.665,33

Υπόλοιπο 31/12/2015

0,00

403.547,05

0,00

403.547,05

Προσθήκες

0,00

7.306,69

0,00

7.306,69

Υπόλοιπο 31/12/2016

0,00

410.853,74

0,00

410.853,74

98.834,23

94.065,63

64.139,90

257.039,76

98.834,23

504.919,37

64.139,90

667.893,50

Υπόλοιπο 01/01/2015

0,00

378.038,69

0,00

378.038,69

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

12.665,00

0,00

12.665,00

Υπόλοιπο 31/12/2015

0,00

390.703,69

0,00

390.703,69

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

20.146,29

0,00

20.146,29

Υπόλοιπο 31/12/2016

0,00

410.849,98

0,00

410.849,98

14.313,82

10.605,75

0,00

24.919,57

14.313,82

421.455,73

0,00

435.769,55

Υπόλοιπο 31/12/2016

0,00

3,76

0,00

3,76

Υπόλοιπο 31/12/2017

84.520,41

83.463,64

64.139,90

232.123,95

Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2017
(β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2017
(γ) ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
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14. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Το κονδύλι αυτό συντίθεται από καταβληθείσες εγγυήσεις σε δηµόσιες εταιρείες κοινής ωφελείας για τη
σύνδεση στα δίκτυα αυτών και σε εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

13.698,12

13.620,12

13.698,12

13.620,12

Καταβληθείσες εγγυήσεις

15. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Το κονδύλι αυτό αναλύεται ως εξής:

Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες (µεταχρον.)& γραµµ.
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ( στο ισοζύγιο έχει 70χιλ.)
Σύνολο (α)
Απαιτήσεις από το δηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο (β)
Γενικό Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

1.517.333,05

1.225.795,99

8.822,76

0,00

-19.946,94

-19.946,94

1.506.208,87

1.205.849,05

51.432,80

49.156,02

40.531,40

32.759,69

91.964,20

81.915,71

1.598.173,07

1.287.764,76

16. Ταµειακά διαθέσιµα και εισοδήµατα
Τα Ταµειακά διαθέσιµα και εισοδήµατα αναλύονται ως κάτωθι:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

31.12.2017

31.12.2016

1.240,82

1.376,60

234.506,42

39.639,76

235.747,24

41.016,36

17. Μακροπρόθεσµες προβλέψεις
Το συγκεκριµένο κονδύλι αφορά πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις καθώς και πρόβλεψη αποζηµίωσης παροχών προσωπικού.
1. Προβλέψεις Αποζηµίωσης προσωπικού

Πρόβλεψη 31/12/2014

40.000,00

Μείον: Καταβληθείσα Αποζηµίωση απόλυσης

-6.533,30

Πλέον: ∆ιενεργηθείσα πρόβλεψη 2015

11.533,30

Πρόβλεψη 31/12/2015
Μείον: Καταβληθείσα Αποζηµίωση απόλυσης
Πλέον: ∆ιενεργηθείσα πρόβλεψη 2016

45.000,00
0,00
10.570,68
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Πρόβλεψη 31/12/2016

55.570,68

Μείον: Καταβληθείσα Αποζηµίωση απόλυσης

0,00

Πλέον: ∆ιενεργηθείσα πρόβλεψη 2017

0,00

Πρόβλεψη 31/12/2017

55.570,68

2. Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου

Ποσά σε χιλ. €
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου

31/12/2017

31/12/2016

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

18. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις
1/1-31/12/2017
Ποσά σε €
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

1/1-31/12/2016

Α.Φ. Υποχρέωση

Α.Φ. Απαίτηση

21.950,55

1,50

704,36

0,00

5.634,50

16.115,54

-28.289,41

16.117,04

19. Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Το κονδύλι αυτό αναλύεται ως εξής:

Εµπορικές υποχρεώσεις
Επιταγές πληρωτέες-Γραµµάτια & υποσχ. πληρ.
Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

31.12.2017

31.12.2016

458.926,42

351.652,99

0,00

4.960,00

0,00

3.866,02

519,11

10,00

125.198,24

45.979,83

9.324,00

1.608,00

30.001,56

20.559,22

623.969,33

428.636,06
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20. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής:

ΦΠΑ
Λοιποί Φόροι Τέλη

31.12.2017

31.12.2016

61.616,94
54.234,03
115.850,97

98.567,74
173.461,53
272.029,27

21. ∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής:

31.12.2017

31.12.2016

∆ανειακά κεφάλαια: Ανάλυση
Οµολογιακά δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο

0,00
1.024.867,89
0,00
1.024.867,89

0,00
397.869,72
0,00
397.869,72

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

700.000,00
324.867,89
1.024.867,89

0,00
397.869,72
397.869,72

Τραπεζικά δάνεια
Άνω των 5 ετών
Από 1 έως 5 έτη
Έως 1 έτος
Σύνολο

0,00
700.000,00
324.867,89
1.024.867,89

0,00
0,00
397.869,72
397.869,72

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Άνω των 5 ετών
Από 1 έως 5 έτη
Έως 1 έτος
Σύνολο
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22. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Ποσά σε €

31/12/2017

Ενδοεταιρικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Απαιτήσεις
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο

0,00
22.729,00
0
0
0,00
0

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές
Ποσά σε €
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο

31/12/2017
832.350,00
483.630,00
1.315.980,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Αµοιβές µελών ∆.Σ. και ∆ιεθυντών
Μισθοί και αµοιβές
Απαιτήσεις µελών ∆.Σ. και ∆ιεθυντών
Υποχεώσεις µελών ∆.Σ. και ∆ιεθυντών
Σύνολο

0,00
22.729,00
22.729,00

23. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Το απασχολούµενο προσωπικό την 31/12/2017 ήταν 75 άτοµα από 51 άτοµα την 31/12/2016.

24. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ανειληµµένες δεσµεύσεις
∆εν υπάρχουν
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25. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ
Α∆Τ: ΑΒ-593469

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
Α∆Τ: ΑΚ 246046.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Α∆Τ: ΑΙ-518859
Α.Α. Α΄ΤΑΞΗΣ 0008211
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