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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας “QIVOS–WE CREATE
CUSTOMER LOYALTYA.E”. (η "Εταιρεία") για την εταιρική 14η διαχειριστική της χρήση, η οποία καλύπτει την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
1. Εισαγωγή
Η Εταιρεία «QIVOS–WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 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 Δήμο Χαλανδρίου και συγκεκριμένα επί της οδού Παπανικολή 4.
3. Επιχειρηματική δομή
Η εταιρεία διοικείται από έμπειρη διοικητική ομάδα
4. Διαχειριστικός και οικονομικός απολογισμός της εξεταζόμενης χρήσης.
Λόγω των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μέτοχος Folli Follie A.E.B.E. από τον Μάιο 2018, η Εταιρεία επηρεάστηκε σημαντικά κατά την χρήση και επέδειξε το 2018 πτώση του κύκλου εργασιών και σημαντικές
ζημιές για πρώτη φορά από την ίδρυση της.
4.1 Το εξωτερικό περιβάλλον κατά την εξεταζόμενη χρήση
Η χρονιά που πέρασε ήταν εξαιρετικά κρίσιμη λόγω των προβλημάτων της μετόχου Folli Follie A.E.B.E. Παρόλα αυτά
η Εταιρεία κατάφερε να ολοκληρώσει την χρήση και να διατηρήσει το υφιστάμενο πελατολόγιο.
4.2 Κύκλος εργασιών
Στην εξεταζόμενη διαχειριστική χρήση, η Εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3.092.793,13 ευρώ έναντι ευρώ 3.303.988,88 κατά τη χρήση 2017 (ποσοστό μείωσης 6,4%).
4.3 Μικτά Κέρδη / Κέρδη μετά από Φόρους
Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας παρουσιάζουν αύξηση και συγκεκριμένα ανήλθαν σε ευρώ 1.686.854,96 έναντι κερδών ευρώ 979.515,02 κατά τη χρήση 2017.Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 903.753,48 ευρώ έναντι κερδών ευρώ 10.624,00 κατά τη χρήση 2017. Η βασική αιτία για αυτή την πρόσκαιρη εικόνα είναι οι επενδύσεις της εταιρείας στο κόστος πωληθέντων , οι οποίες είχαν στηριχθεί σε συγκεκριμένα έργα προς εταιρείες του
ομίλου και ως επί το πλείστον στην περιοχή της Ασίας . Δυστυχώς οι εξελίξεις ,για λόγους πέρα από την δραστηριότητα της εταιρείας μας , είχαν σαν αποτέλεσμα την ακύρωση αυτών των έργων πάνω στα οποία, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου , είχε στηριχθεί και η προετοιμασία της εταιρείας .
Με σκοπό την ενίσχυση της εταιρείας η από 03.05.2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 150.000 με διαγραφή ζημιών και την ταυτόχρονη αύξηση κατά € 200.220 με καταβολή
μετρητών. Στην αύξηση δεν συμμετείχε η μέτοχος Folli Follie A.E.B.E. Εν τέλει, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή της
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αύξησης από τους λοιπούς μετόχους, και η απόφαση ματαιώθηκε όπως πιστοποίησε και το από 20.07.2019 Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 31.12.2018 έχουν καταστεί κατώτερα από το μισό (1/2) του κεφαλαίου και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018. Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργική της δραστηριότητα.
5.

Διαχείριση κινδύνων

5.1

Παράγοντες κινδύνου

5.1.1

Κίνδυνος της αγοράς

5.1.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο γιατί δεν 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 ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 2018, στην συγκράτηση των δαπανών και στην είσπραξη των απαιτήσεων της.
Ίδιες Μετοχές
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Επιδιώξεις και στρατηγικές
Επιδίωξη της Εταιρείας, είναι η σταθεροποίηση των μεγεθών που έχουν επηρεαστεί από τον μέτοχο Folli Follie
Α.Ε.Β.Ε. και η περαιτέρω ανάπτυξη όλων των μεγεθών της μέσα από μια στρατηγική τριών πυλώνων:
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1. Εδραίωση στους τομείς λιανεμπορίου που σήμερα δραστηριοποιείται και κατέχει ηγετική θέση καθώς και ανάπτυξη σε νέους τομείς στους οποίους σήμερα δεν έχει παρουσία.
2. Εστίαση στην απόκτηση νέων μεγάλων πελατών (Top 100 Retailers & FMCG)
3. Περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στο εξωτερικό

Χαλάνδρι, 11 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Θεοφανεία Χαρμπή

Ευάγγελος Καραλής
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31.12.2018

31.12.2017

Περιουσιακά Στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σημείωση

Ενσώματα πάγια

14

246.346,47

232.123,95

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

15

70.326,67

74.750,89

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

13

317.342,96

--

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

15

15.348,12

13.698,12

649.364,22

320.572,96

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις

17

1.039.783,86

1.506.208,87

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

18

45.042,29

91.964,20

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

19

368.183,48

235.747,24

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.453.009,63

1.833.920,31

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

2.102.373,85

2.154.493,27

153.000,00

153.000,00

--

(36.257,27)

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

(901.846,46)

38.164,29

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

(748.846,46)

154.907,02

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

20

Λοιπά αποθεματικά

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

25

860.000,00

700.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

13

--

28.289,41

Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού

21

63.525,42

55.570,68

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις

22

60.000,00

60.000,00

983.525,42

843.860,09

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχ/σεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

23

893.916,73

623.969,33

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

25

723.887,06

324.867,89

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

24

249.891,10

206.888,94

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχ/σεων

1.867.694,89

1.155.726,16

Σύνολο υποχρεώσεων

2.851.220,31

1.999.586,25

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων

2.102.373,85

2.154.493,27
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
01.01.2018 -

01.01.2017 -

31.12.2018

31.12.2017

Σημείωση
Κύκλος εργασιών

7

3.092.793,13

3.303.988,88

Κόστος πωλήσεων

8

(1.405.938,17)

(2.324.473,86)

1.686.854,96

979.515,02

26.390,23

186.560,53

Έξοδα διοίκησης

(2.769.511,40)

(495.387,12)

Έξοδα διάθεσης

--

(534.210,52)

(99.059,56)

(8.693,39)

(1.155.325,77)

127.784,52

Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
Άλλα έσοδα

Άλλα έξοδα

10

11

Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)
Χρηματοοικονομικά έσοδα

12

37,59

1.851,07

Χρηματοοικονομικά έξοδα

12

(94.097,68)

(61.430,36)

(1.249.385,86)

68.205,23

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

13

--

(11.166,77)

Αναβαλλόμενος φόρος

13

345.632,38

(46.414,46)

(903.753,48)

10.624,00

57.789,33

36.557,96

(1.097.536,44)

164.342,48

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

--

--

Αποτίμηση Παγίων Στοιχείων

--

--

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους

--

--

(903.753,48)

10.624,00

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

Αποσβέσεις
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA)

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα):Απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
2017

Διαφορές
Εκτίμησης
Επιτροπής
Άρθρου 9

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο
καθαρής
θέσης

74.400,00

--

32.045,51

37.970,79

144.416,30

--

--

--

10.624,00

10.624,00

2.556,25

--

--

--

2.556,25

76.043,75

(36.257,27)

(32.045,51)

(10.430,50)

(2.689,53)

153.000,00

(36.257,27)

--

38.164,29

154.907,02

--

--

--

(903.753,48)

(903.753,48)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

--

--

--

--

--

Μεταφορές

--

36.257,27

--

(36.257,27)

--

153.000,00

--

--

(901.846,46)

(748.846,46)

Κέρδη/(ζημίες)
από φόρους

χρήσεως

μετά

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31
2017
Κέρδη/(ζημίες)
από φόρους

η

Δεκεμβρίου

χρήσεως

μετά

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
2018
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QIVOS-WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος

Σημείωση

01.01.2018 31.12.2018

01.01.2017 31.12.2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

(1.249.385,86)

68.205,23

57.789,33

36.557,96

7.954,74

--

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

17

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

31.716,67
8

94.097,68

61.430,36

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

513.346,93

(310.408,31)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

312.949,56

117.018,16

(94.097,68)

(61.430,36)

--

--

(357.382,89)

(56.910,29)

(67.587,63)

(343.429,04)

37,59

1.851,06

1.650,00

(36.335,27)

(69.200,04)

(377.913,25)

--

2.556,25

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

559.019,17

626.998,17

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

559.019,17

629.554,42

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

132.436,24

194.730,88

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

235.747,24

41.016,36

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

368.183,48

235.747,24

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

8

Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

10

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
“QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας “QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, μεταβολών της καθαρής θέσεως
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 CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από
την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσεως τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας είναι μικρότερα του ημίσεως
(1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 του Ν.
4548/2018. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει
σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας
δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Άλλο Θέμα Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2017 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την
από 31η Αυγούστου 2018 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ 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 οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί 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 ελέγχου, 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, 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 οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ 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 τη 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 τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση 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 Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 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 τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία
της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρία να
παύσει να λειτουργεί 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.
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.
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
i) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρία “ QIVOS – WE CREATE CUSTOMER
LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 - Α.Μ. ΕΛΤΕ 20

Βάϊος Α. Ριζούλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041- Α.Μ. ΕΛΤΕ 1721
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QIVOS-WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1.

Περιγραφή της Εταιρείας

1.1 Γενικές πληροφορίες
Η QIVOS-WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 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.

Δραστηριότητα – 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 Δημοτική Ενότητα Χαλανδρίου του Δήμου 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 Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με τον Κ.Ν.
2190/1920 και τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές, οι οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, διαφέρουν από τις διατάξεις των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧA).
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίστηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΠΧΑ για πρώτη χρονιά,
το 2015.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2018, 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 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 14
η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018, και
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 11 Δεκεμβρίου 2019.
2.3 Δημοσιότητα 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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (στο εξής "ΔΛΠ")
και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής "ΔΠΧΠ") 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 ΔΠΧΠ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού,
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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.
2.4.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική
από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα.
• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018) (Κανονισμός 2016/2067/22.11.2016)
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειμένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9 “Χρηματοοικονομικά μέσα”, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΛΠ 39. Το νέο
πρότυπο προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ταξινόμηση και την αποτίμηση των
χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και με τη λογιστική αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόμηση και αποτίμηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, μετά την αρχική αναγνώριση, να ταξινομούνται σε δύο
μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία
η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειμένου να
αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα
ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των μέσων
αυτών. Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών μοντέλων:
- επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών μέσων προκειμένου να
εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές (hold to collect),
- επιχειρησιακό μοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών
ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (hold to collect and sell),
- λοιπά επιχειρησιακά μοντέλα
ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων.

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό μέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίμησης στο αναπόσβεστο κόστος
θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής:
• το μέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση
χρηματοοικονομικών μέσων προκειμένου να εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές,
• οι συμβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και
τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
(Solely Payments of Principal and Interest- SPPI).

Αν ένα μέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο με σκοπό την πώληση όσο και με σκοπό την
είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση.
Τα μέσα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόμησης αποτιμώνται υποχρεωτικά
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους να
ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία
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καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να
διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που
το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, το ενσωματωμένο παράγωγο δεν θα πρέπει να
διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισμός του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με εκείνες τις
υποχρεώσεις που μία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα
αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της μεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο
θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.

Απομείωση
Σε αντίθεση με το ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου μόνο
όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναμενόμενων ζημιών λόγω
πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός μέσου, αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες
ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η
πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή στην περίπτωση
των μέσων που χαρακτηρίζονται ως απομειωμένα κατά την αρχική τους αναγνώριση, οι αναμενόμενες ζημίες
λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής των μέσων.

Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τη διαχείριση των
κινδύνων της οικονομικής οντότητας ενώ οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΔΛΠ
39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συμμετέχουν σε μία σχέση αντιστάθμισης είτε ως
μέσα αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειμένου η αντιστάθμιση να θεωρείται αποτελεσματική. Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της
αντιστάθμισης γίνεται πλέον μόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες η ποιοτική μόνο
αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,
• στην περίπτωση που μία σχέση αντιστάθμισης παύει να είναι αποτελεσματική αλλά ο στόχος της διαχείρισης
κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε
εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθμισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της
αποτελεσματικότητας.
Επισημαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθμιση ανοιχτών
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων
και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.

Οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
παρουσιάζονται στη Σημείωση 17.
•

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018) (Κανονισμός 2016/1905/22.9.2016) και Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15 “Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες”: Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΠ 15 Έσοδα από συμβάσεις
με πελάτες (Κανονισμός 2017/1987/31.10.2017)

16

QIVOS-WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ 15 “Έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες”. Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του IASB και του
Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν κοινές
απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρμογής
άλλων προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά
μέσα.
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των υπεσχημένων
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την οποία η εταιρία
αναμένει ως αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου μοντέλου
αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:
-

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη

-

Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση

-

Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής

-

Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης

-

Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης

Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει κάθε
υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών)
που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο
μοντέλο μεταφοράς στον πελάτη.
Η έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών:
-

ΔΛΠ 11 “Συμβάσεις κατασκευής”

-

ΔΛΠ 18 “Έσοδα”

-

Διερμηνεία 13 “Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών”

-

Διερμηνεία 15 “Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων”

-

Διερμηνεία 18 “Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες” και

-

Διερμηνεία 31 “Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης”

Την 12.4.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 15 με την οποία
παρείχε διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 15 δεν επέφερε μεταβολές στην χρονική αναγνώριση των εσόδων
και ως εκ τούτου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Οι νέες λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου παρουσιάζονται στη Σημείωση 3 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων.
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν
λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης
στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση
στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την
ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η εν
λόγω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές
συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των
οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021
(«προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα
λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»).
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις
ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή
μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να
καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον
υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε
την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η
εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την
παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
2.4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα
δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την
παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την
επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις

18

QIVOS-WE CREATE CUSTOMER LOYALTY EΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018

που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2019.
Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο Πρότυπο από την 01/01/2019 με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής
να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Επιπλέον,
η Εταιρεία έχει επιλέξει να αναγνωρίσει το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου σε ποσό ίσο με την υποχρέωση μίσθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
C8(b)(ii) του Προτύπου. Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει εντός του α’ εξαμήνου του 2019 αξιολόγηση του λογιστικού χειρισμού και της αναμενόμενης επίπτωσης στις οικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή του νέου Προτύπου. Συγκεκριμένα, λόγω της ως άνω επιλογής που θα ακολουθήσει δεν αναμένεται σημαντική
επίδραση στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει
των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό
της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν
αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική
απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία
συγκεκριμένη προϋπόθεση.
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2019.
• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης –
βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2019)
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις
ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12:
Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των
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ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει
των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο
μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης
και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων,
καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς,
όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν
αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών
οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω
της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παρα-
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πάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να
καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός
του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον
ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η
οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις
αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία
οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει
και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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.
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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:
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 10%
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

25%

Software

25%

3.5 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.
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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 διαφορών 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 υπο-
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χρέωσης 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.
3.13 Κέρδη ανά μετοχή
Η Εταιρεία εφαρμόζει προαιρετικά το ΔΛΠ 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 ΔΠΧΠ απαιτεί όπως η Διοίκηση 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 ΔΠΧΠ ή έχει κριθεί αναγκαίο από τη Διοίκηση, οι εν λόγω εκτιμήσεις και υποθέσεις της
Διοίκησης 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. Διαχείριση 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

Παράγοντες κινδύνου

5.1.1

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.
5.1.1.4 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
5.1.1.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει (α) επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και
(β) τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστοδοτικών γραμμών.
Διαχείριση 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 31.12.2018 και την 31.12.2017 αντιστοίχως ως εξής:
31.12.2018

31.12.2017

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

1.583.887,06

1.024.867,89

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα

(368.183,48)

(235.747,24)

Καθαρό δανειακό υπόλοιπο

1.215.703,58

789.120,65

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(748.846,46)

154.907,02

466.857,12

944.027,67

260,40%

83,59%

Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
Συντελεστής μόχλευσης:
6.

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.
7.

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά σε πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών, αναλύεται δε ως εξής:
Από 1η Ιανουαρίου
31.12.2018
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο:

31.12.2017

80.125,44

415.216,38

3.012.667,69

2.888.772,50

3.092.793,13

3.303.988,88
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8.

Κόστος πωλήσεων

Ως "κόστος πωλήσεων" έχει αναγνωριστεί το σύνολο των αγορών εμπορευμάτων καθώς και δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Ανάλυση του κόστους πωλήσεων παρατίθεται ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου
31.12.2018
Αποθέματα έναρξης
Αγορές χρήσης

--

--

994.692,00

908.157,86

Αποθέματα λήξης

--

--

411.246,17

1.416.316,00

1.405.938,17

2.324.473,86

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
Κόστος πωληθέντων
9.

31.12.2017

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Από 1η Ιανουαρίου
31.12.2018
31.12.2017
2.254.885,75
1.770.395,00
327.435,40
142.640,15
72.146,84
52.754,49
10.403,33
7.081,22
8.224,20
15.680,23
47.502,55
26.581,85
7.368,09
5.014,98
--8.141,51
5.247,42

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
Δωρεές – επιχορηγήσεις
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο:

122.479,44

134.001,91

71.247,83
26.006,66
148.169,77
5.850,61
5.150,81
57.789,33

74.933,64
31.260,12
106.638,24
30.145,62
6.980,80
36.557,96

7.954,74

--

3.180.756,86

2.445.913,63

10. Άλλα έσοδα
Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου
31.12.2018
Επιχορήγηση CloudBD Appliance

31.12.2017
--

186.093,75

1.030,98

404,04

410,14

62,74

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

13.222,17

--

Έσοδα από προβλέψεις

11.726,94

--

26.390,23

186.560,53

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Σύνολο:
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Το εξ ευρώ 186.093,75 υπόλοιπο του λογαριασμού “ Επιχορήγηση CloudBD Appliance” της 31.12.2017 αφορά σε
έσοδα από επιχορήγηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).
11. Άλλα έξοδα
Τα άλλα έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
Φορολογικά πρόστιμα & Προσαυξήσεις
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

9.150,17

7.233,03

1.542,46

1.447,55

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

47.725,64

--

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

23.875,09

--

Λοιπά έξοδα

16.811,20

12,81

99.059,56

8.693,39

Σύνολο:

Η σημαντική αύξηση του ανωτέρω λογαριασμού οφείλεται κυρίως στην διενέργεια προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων ποσού ευρώ 47.725,64 .
12. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
Χρηματοοικονομικά έσοδα:
- Τόκοι καταθέσεων τραπεζών
Σύνολο:

37,59
37,59

1.851,07
1.851,07

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
Χρηματοοικονομικά έξοδα:
- Τόκοι & έξοδα δανειακών υποχρεώσεων
- Τραπεζικές προμήθειες και λοιπά έξοδα
Σύνολο:

62.690,87
31.406,81
94.097,68

(6.953,05)
(54.477,31)
(61.430,36)

13. Φόρος εισοδήματος
Με το άρθρο 23 του νόμου 4579/2018 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, από 29% που ισχύει σήμερα, σε 25% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το φορολογικό έτος 2022 και επόμενα. Ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης
από τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 28%.
Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, αναλύεται ως ακολούθως:
31.12.2018
Φόρος εισοδήματος:
- Τρέχων φόρος εισοδήματος
- Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Σύνολο φόρου εισοδήματος στην
κατάσταση αποτελεσμάτων-(έξοδο)/έσοδο

31.12.2017

-345.632,38

(11.166,77)
(46.414,66)

(345.632,38)

(57.581,23)
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύεται ως ακολούθως:
- Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους
- Κτήρια και τεχνικά έργα
- Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
- Διαγραφή εξόδων εγκαταστάσεως
- Φορολογικές ζημιές
- Τακτοποιήσεις Λογαριασμών
Αναβαλλόμενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων(έξοδο)/έσοδο

31.12.2018
23.421,62
(7,80)
2.738,51
1.781,43
317.698,62
--

31.12.2017
(21.750,04)
223,65
(22.175,70)
(704,36)
-(2.008,01)

345.632,38

(46.414,46)

Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον
σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της.
Η διαφορά προκύπτει ως εξής:
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρου εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής (%)
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι
με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
Μόνιμες διαφορές για τις οποίες
δε λογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος
Αναστροφή προβλέψεων
Προσαρμογή φορολογικών συντελεστών (29% - 28%)
για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου
Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (έξοδο)/έσοδο
Πραγματικός συντελεστής φόρου

31.12.2018
(1.249.385,86)
29,00%

31.12.2017
68.205,23
29,00%

362.321,90

(19.779,52)

(1.955,03)
(3.400,81)

(37.801,72)
--

(11.333,68)

--

345.632,38

(57.581,23)

27,66%

0,17%

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νομικό δικαίωμα
να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν
οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της απόκτησής τους,
αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρίας είναι να αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο διανομής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο
πραγματοποίησής τους. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Η Εταιρία υπολόγισε την αναβαλλόμενη φορολογία με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές που προβλέπεται να
ισχύουν κατά το χρόνο τακτοποίησής της. Η επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων με βάση την μείωση των φορολογικών συντελεστών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά €
11.333,68 και το οποίο καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα χρήσης . Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων έχει ως εξής:
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Ενσώματα Πάγια
Άυλα Πάγια
Προβλέψεις
Φορολογικές ζημιές
Σύνολο:

31.12.2018
Αναβαλλόμενη
Αναβαλλόμενη
Φορολογική
Φορολογική
Απαίτηση
Υποχρέωση
-(19.219,83)
1.077,07
-17.787,10
-317.698,62
-336.562,79
(19.219,83)

31.12.2017
Αναβαλλόμενη
Αναβαλλόμενη
Φορολογική
Φορολογική
Απαίτηση
Υποχρέωση
-(21.950,54)
-(704,37)
-(5.634,50)
---28.289,41

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
14. Ενσώματα πάγια
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, οι αποσβέσεις αυτών, καθώς και οι μεταβολές
τους κατά την κλειόμενη χρήση, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Εγκαταστάσεις σε
ακίνητα τρίτων

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος κτήσης:
την 1η Ιανουαρίου 2017

--

410.853,74

--

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

Προσθήκες

--

7.937,97

49.235,77

57.173,74

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

--

--

(9.880,00)

(9.880,00)

98.834,23

512.857,34

103.495,67

715.187,24

--

410.849,98

--

410.849,98

14.313,82

10.605,75

--

24.919,57

την 31 Δεκεμβρίου 2017

14.313,82

421.455,73

--

435.769,55

Αποσβέσεις περιόδου

16.465,78

16.605,44

--

33.071,22

την 31η Δεκεμβρίου 2018

30.779,60

438.061,17

--

468.840,77

84.520,41

83.463,64

64.139,90

232.123,95

68.054.63

74.796,17

103.495,67

246.346,47

Προσθήκες
Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
η

την 31 Δεκεμβρίου 2017

η

την 31 Δεκεμβρίου 2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις:
την 1η Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις περιόδου
η

Αναπόσβεστη Αξία:
την 31η Δεκεμβρίου 2017
την

31η

Δεκεμβρίου 2018
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15. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αφορούν σε λογισμικά και τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:
31.12 2018

31.12.2017

Κόστος κτήσης
την 1η Ιανουαρίου

86.389,28

--

Προσθήκες

10.413,89

86.389,28

9.880,00

--

--

--

106.683,17

86.389,28

την 1η Ιανουαρίου

(11.638,39)

--

Προσθήκες

(24.718,11)

(11.638,39)

--

--

(36.356,50)

(11.638,39)

70.326,67

74.750,89

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Πωλήσεις – Μειώσεις
την 31η Δεκεμβρίου

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Πωλήσεις – Μειώσεις
την 31η Δεκεμβρίου

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου
16. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Εγγυήσεις Ηλεκτρικού ρεύματος
Εγγυήσεις ενοικίων
Εγγυήσεις μισθωμένων αυτοκινήτων
Εγγυήσεις τηλεφωνίας
Σύνολο:

31.12.2018
2.885,00
9.600,00
2.785,12
78,00

31.12.2017
2.885,00
9.600,00
1.135,12
78,00

15.348,12

13.698,12

17. Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2018

31.12.2017

Πελάτες Εσωτερικού

340.421,41

501.542,42

Πελάτες Εξωτερικού

203.456,44

637.708,88

Πελάτες Factoring

502.001,41

378.081,75

47.725,64

--

--

8.822,76

Πελάτες Eπισφαλείς
Επιταγές Eισπρακτέες
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Μείον:Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο:

2.124,60

--

(55.945,64)

(19.946,94)

1.039.783,86

1.506.208,87
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18. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
31.12.2018
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

11.183,81

51.432,80

561,50

--

--

32.428,21

5.687,50

6.704,71

Προσωπικό-Λογαριασμοί προς απόδοση
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Έξοδα επομένων χρήσεων
Αγορές υπό παραλαβή

31.12.2017

24.208,00

--

Απαιτήσεις από δοσοληπτικούς λογαριασμούς μετόχων

1.401,48

1.398,48

Απαιτήσεις από προσωπικό

2.000,00

--

45.042,29

91.964,20

Σύνολο:
19. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2018
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο:

31.12.2017

3.444,01

1.240,82

364.739,47

234.506,42

368.183,48

235.747,24

20. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 5.100 πλήρως εξοφλημένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας € 30,00 εκάστης. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε €153.000,00.
Δεν έχουν εκδοθεί άλλοι τίτλοι ούτε έχουν ενσωματωθεί δικαιώματα σε άλλους τίτλους. Δεν υφίστανται κατεχόμενες
ίδιες μετοχές ή άλλοι κατεχόμενοι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης.
21. Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού
Η κίνηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού αναλύεται ως ακολούθως:
31.12.2018

31.12.2017

Υπόλοιπο πρόβλεψης στην αρχή της χρήσης
Χρησιμοποίηση προβλέψεων
Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα

55.570,68
-7.954,74

55.570,68
---

Υπόλοιπο πρόβλεψης στη λήξη της χρήσης

63.525,42

55.570,68

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε 73 εργαζόμενους (31η Δεκεμβρίου 2017,75 εργαζόμενους).
22. Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις.
Το εξ € 60.000,00 υπόλοιπο του λογαριασμού Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορά σε πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2013 έως και 2018.
23. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
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31.12.2018

31.12.2017

Προμηθευτές εσωτερικού

393.305,78

393.207,41

Προμηθευτές εξωτερικού

156.653,07

65.719,01

96.383,07

31.656,35

--

519,11

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις υπαχθείσες σε ρύθμιση
Aποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις

94.866,96

93.541,89

127.170,62

--

Αγορές υπό τακτοποίηση

7.908,56

--

Προϋπολογισμένοι τόκοι & συναφή έξοδα

4.969,33

--

Προκαταβολές πελατών

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο:

997,23

30.001,56

11.662,11

9.324,00

893.916,73

623.969,33

24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2018
Φορολογικές υποχρεώσεις υπαχθείσες σε ρύθμιση

31.12.2017

171.933,62

79.871,20

Υποχρεώσεις για Φ.Π.Α.

21.585,18

61.616,94

Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού

56.164,30

51.705,83

208,00

2.528,20

--

11.166,77

249.891,10

206.888,94

Φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο:
25. Δανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2018

31.12.2017

Δανειακά κεφάλαια:
Ομολογιακά Δάνεια

--

--

1.583.887,06

1.024.867,89

--

--

1.583.887,06

1.024.867,89

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

860.000,00

700.000,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

723.887,06

324.867,89

1.583.887,06

1.024.867,89

Τραπεζικά Δάνεια
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο:

Σύνολο:

Σημειώνεται ότι μέρος του τραπεζικού δανεισμού ύψους € 395.771,24 αφορά χρηματοδότηση μέσω Factoring πελατών.
26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
(α) Εκκρεμείς δίκες και διεκδικήσεις:
Η Εταιρία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η
διοίκηση, καθώς και ο νομικός σύμβουλος της Εταιρίας, βεβαιώνουν ότι δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές τρίτων με
αίτημα την καταβολή χρηματικών ποσών που θα επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρίας.
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(β) Δεσμεύσεις:
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις: Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι δεσμεύσεις της Εταιρίας από συμβάσεις
αφορούν σε συμφωνητικό μίσθωσης γραφείων της Εταιρίας στην πόλη των Αθηνών (Παπανικολή 4, Χαλάνδρι, Τ.Κ.
15232).Το σύνολο των ετήσιων μισθωμάτων ανέρχεται σε ποσό € 37.500,00 (31η Δεκεμβρίου 2017 €36.237,45) και
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας για καταβολές μισθωμάτων που απορρέουν
από το συμφωνητικό αυτό έχουν ως εξής:
31.12.2018
Εντός (1) ενός έτους
Από (1) ένα έως και (5) πέντε έτη

42.000,00

37.500,00

117.250,00

159.250,00

Πέραν των (5) πέντε ετών
Σύνολο:

31.12.2017

--

--

159.250,00

196.750,00

Επιπρόσθετα, η Εταιρία έχει συνάψει σε προγενέστερες χρήσεις συμφωνητικά μίσθωσης τριών (3) επιβατικών αυτοκινήτων. Το σύνολο των ετήσιων μισθωμάτων ανέρχεται σε ποσό € 13.077,43 (31η Δεκεμβρίου 2017 €13.209,84) και
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας για καταβολές μισθωμάτων που απορρέουν από τα συμφωνητικά αυτά έχουν ως εξής:
31.12.2018

31.12.2017

Εντός (1) ενός έτους

6.174,96

12.578,48

Από (1) ένα έως και (5) πέντε έτη

2.946,96

159.250,00

--

9.121,92

9.121,92

21.700,40

Πέραν των (5) πέντε ετών
Σύνολο:

Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει συνάψει εντός της χρήσεως 2018 συμφωνητικά μίσθωσης εξοπλισμού γραφείων, λογισμικού καθώς και ιδιωτικό χώρου φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων (Cosmote Business Cloud). Το σύνολο των
ετήσιων μισθωμάτων ανέρχεται σε ποσό € 13.077,43 (31η Δεκεμβρίου 2017 €13.209,84) και καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας για καταβολές μισθωμάτων που απορρέουν από τα συμφωνητικά αυτά έχουν ως εξής:
31.12.2018

31.12.2017

Εντός (1) ενός έτους

18.759,74

--

Από (1) ένα έως και (5) πέντε έτη

19.847,16

--

--

--

38.606,90

--

Πέραν των (5) πέντε ετών
Σύνολο:

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. 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 2012 έχει παραγραφεί μέχρι την 31.12.2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των
διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του
Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
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Με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, αρχής γενομένης από τη χρήση 2011, και στη συνέχεια με το άρθρο 65 Α του
Ν.4174/2013, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε
ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση Εκθέσεως Φορολογικής Συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή των
φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη
εταιρία, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η Εταιρία δεν έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 λόγω του ότι δεν υποχρεούται σε έλεγχο
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο . Ως αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, τα ποσά των οποίων
δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια.
Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016, η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης καθίσταται προαιρετική. Για τη χρήση 2016 η Εταιρία δεν επέλεξε το φορολογικό έλεγχο καθώς δεν υποχρεούται
σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για τις χρήσεις 2017 και 2018 παρότι η Εταιρία έλαβε Πιστοποιητικό Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές δεν επέλεξε τον Φορολογικό Έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2013 έως
και 2018 ποσού ευρώ 60.000,00 και εκτιμά ότι η πρόβλεψη αυτή είναι επαρκής (βλέπε Σημ. 22).
27. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
Οι συναλλαγές που προέρχονται από την εμπορική δραστηριότητα της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη, για τα έτη
2018 και 2017 αναλύονται στον κατωτέρω Πίνακα:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
Έξοδα – αγορές
Έσοδα – πωλήσεις

31.12.2017
--

22.729,00

1.261.191,40

1.315.980,00

Οι όροι συνεργασίας των ανωτέρω συναλλαγών δε διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθεις εφαρμοζόμενους όρους στα πλαίσια της φυσιολογικής εκτέλεσης των εργασιών της Εταιρίας με μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
31.12.2018
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

31.12.2017

71.103,03

22.729,00

126.033,00

--

Οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύονται ως εξής:
Από 1η Ιανουαρίου έως
Είδος Συναλλαγής
Μισθοί μελών Δ.Σ.

31.12.2018
274.218,56

31.12.2017
--

Για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την Attica Bank ποσού € 1.100.000,00 την 31η Δεκεμβρίου 2018 (31η
Δεκεμβρίου 2017 €700.000,00) η Μέτοχος Εταιρία Folli Follie έχει συμβληθεί ως εγγυητής.
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28. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης δραστηριότητας της Εταιρίας
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 31.12.2018 έχουν καταστεί κατώτερα από το μισό (1/2) του κεφαλαίου και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018. Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργική της δραστηριότητα.
29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα,
τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Χαλάνδρι, 11 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. &

Ο Λογιστής

Διευθύνων Σύμβουλος

Θεοφανεία Χαρμπή

Ευάγγελος Καραλής

Γεώργιος Αλαβάνος

Α.Δ.Τ. ΑΙ 134969

Α.Δ.Τ. ΑΟ 095845

Α.Δ.Τ. ΑΙ 518859
Αρ. Άδειας 0008211 Α' Τάξης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου μας με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2019.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 - Α.Μ. ΕΛΤΕ 20

Βάϊος Α. Ριζούλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041- Α.Μ. ΕΛΤΕ 1721
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