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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς την Εταίρο της Εταιρείας Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Γνώµη  

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση της εταιρείας Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ κατά την 31η Δεκεµβρίου 2021, 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. 

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. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 ελεγκτή, 
η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΔΠΕ, 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 
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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 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 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 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 
υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 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 Εταιρεία 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. 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή, 
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

1. Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές 
απαιτήσεις του άρθρου 22 παρ. 3 του κ.ν. 3190/1955 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021. 

2. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή. 

2. Στη Σηµείωση 3.1. (ε) επί των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεµβρίου 2021 έχει καταστεί µικρότερο του ηµίσεος (1/2) του εταιρικού 
κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 
3190/1955, όπως ισχύει, βάσει του οποίου οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των 
Εταίρων εντός εύλογου χρόνου µε θέµα τη λήψη των κατάλληλων µέτρων. 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Τσιπά Βασιλική 

ΑΜ ΣΟΕΛ 58201 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2020-
31/12/2020 

Πωλήσεις  0 0 
Κόστος πωληθέντων 15 0 0 
Μικτό Κέρδος  0 0 
Έξοδα διάθεσης 15 0 0 
Έξοδα διοίκησης 15 -39.509 -31.964 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)  3.000 4.500 
Λοιπά κέρδη/ (ζηµίες) 16 -70 -154.142 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  -36.579 -181.606 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17 2 5.206 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  17 -5.526 -5.784 
  -5.524 -578 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  -42.103 -182.184 
Φόρος εισοδήµατος	 18 0 0 
Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) χρήσεως (Α)  -42.103 -182.184 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  0 0 
Συγκεντρωτικά καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως 
(Α)+(Β)  -42.103 -182.184 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31/12/2021 31/12/2020 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατα πάγια 6 0 0 
Δικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 106.409 128.603 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  480 480 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 4.297 4.297 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 8 563.059 476.528 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 
στο αποσβεσµένο κόστος 10 19.142 19.142 

  693.387 629.050 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις 9 48.018 49.534 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 
στο αποσβεσµένο κόστος 10 30.000 0 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 45.323 34.197 
  123.341 83.731 
Σύνολο ενεργητικού  816.728 712.782 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους εταίρους    
Εταιρικό κεφάλαιο 12 1.600.350 1.440.330 
Λοιπά αποθεµατικά  -13.701 -13.701 
Αδιανέµητα κέρδη  -893.477 -851.374 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  693.172 575.255 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μισθωτική υποχρέωση 14 90.933 112.690 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  90.933 112.690 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές 13 7.101 1.243 
Λοιπές υποχρεώσεις 13 3.765 2.688 
Μισθωτική υποχρέωση 14 21.757 20.906 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  32.623 24.837 
Σύνολο υποχρεώσεων  123.556 137.527 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  816.728 712.782 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 Εταιρικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 1η Ιανουαρίου 2020 1.440.330  (13.701) (669.191) 757.438 

Έκδοση εταιρικού κεφαλαίου 0 0 0 0 

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου 0 0 0 0 
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες της 
µητρικής 0 0 0 0 

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 
01/01/2020 - 31/12/2020 0 0  (182.184) (182.184) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 31η Δεκεµβρίου 2020 1.440.330  (13.701) (851.375) 575.255 

     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 1η Ιανουαρίου 2021 1.440.330  (13.701) (851.375) 575.255 

Έκδοση εταιρικού κεφαλαίου 160.020 0 0 160.020 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες της 
µητρικής 160.020 0 0 160.020 

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 
01/01/2021 - 31/12/2021 0 0  (42.103) (42.103) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 31η Δεκεµβρίου 2021 1.600.350  (13.701) (893.478) 693.172 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών 
 

 01/01/2021 - 
31/12/2021 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη/ (ζηµίες) περιόδου προ φόρων -42.103 -182.184 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Έσοδα τόκων -2 -5.206 
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 0 570 
Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 22.194 22.194 
Ζηµίες αποµείωσης 0 154.983 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.526 5.784 
Συναλλαγµατικά (κέρδη)/ ζηµιές 0 54 
Μη ταµειακά (έσοδα)/έξοδα 0 -4.335 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.516 9.138 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 6.935 583 
(Μείον):   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -649 -88 
Καταβεβληµένοι φόροι 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -6.582 1.493 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορές ενσώµατων παγίων 0 -570 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -86.531 -19.786 

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο 
αποσβεσµένο κόστος -72.724 -19.196 

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο 
αποσβεσµένο κόστος 42.724 19.008 

Τόκοι εισπραχθέντες 2 3 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -116.529 -20.541 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 160.020 0 
Έξοδα αυξήσεως εταιρικού κεφαλαίου 0 0 
Αποπληρωµή µισθωτικών υποχρεώσεων -25.783 -22.345 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 134.237 -22.345 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 11.125 -41.393 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 34.197 75.590 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 45.323 34.197 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία  

 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 03/07/2013 ως «IQbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο 
«IQbility Μ. ΕΠΕ». 
 
Αντικείµενο δραστηριότητας σύµφωνα µε το καταστατικό είναι:  
 
α) Μετοχικές συµµετοχές σε νεοσύστατες ή υφιστάµενες εταιρείες τεχνολογίας. 
β) Επενδύσεις έναντι κεφαλαιακών ή µη κεφαλαιακών συµµετοχών σε υπό σύσταση, 
νεοσύστατες ή υφιστάµενες εταιρείες. 
γ) Η παροχή συµβουλών στα αντικείµενα των πωλήσεων, του marketing, προώθησης στην 
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, της επιχειρηµατικότητας, της µελέτης και ανάλυσης της 
αγοράς, της κατάρτισης επιχειρηµατικών σχεδίων και της αξιολόγησης επενδύσεων. 
δ) Η παροχή τεχνικών συµβουλών στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. 
ε) Η παροχή φιλοξενίας σε γραφειακές υποδοµές 
στ) Η παροχή υποδοµών υλισµικού (hardware) και λογισµικού (software). 
ζ) Η παροχή λογιστικών συµβουλών και υπηρεσιών. 
η) Η παροχή νοµικών συµβουλών και υπηρεσιών. 
θ) Η παροχή χρηµατοδότησης σε  υπό σύσταση, νεοσύστατες ή υφιστάµενες εταιρείες. 
ι) Η οργάνωση εκδηλώσεων µε θέµα την επιχειρηµατικότητα. 
ια) Η οργάνωση σεµιναρίων. 
ιβ) Η διεξαγωγή διαγωνισµών επιχειρηµατικότητας και τεχνικών ικανοτήτων στο χώρο της 
πληροφορικής. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία δύναται να συµµετέχει σε εταιρείες οµόρρυθµες, 
ετερόρρυθµες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, εκτός από µονοπρόσωπες εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης, και σε ανώνυµες εταιρείες, µε οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς 
και να συµµετέχει, εκπροσωπεί να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και συνεργάζεται σε άλλες 
επιχειρήσεις, ήδη υφιστάµενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 
και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό µε αυτόν της παρούσης εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής, στο Δήµο Καλλιθέας. 

Στην Εταιρεία συµµετέχει ως µοναδικός Εταίρος η Εταιρεία «ISQUARE Μ.A.E.» η οποία είναι 
θυγατρική µε ποσοστό 100% της Εταιρείας «Quest Συµµετοχών Α.Ε.». 

Η Εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο 
όµιλος της «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από τον Διαχειριστή της 
Εταιρείας στις 07 Οκτωβρίου 2022. 
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2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «IQbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που καλύπτουν τη χρήση 
2021 (1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεµβρίου 2021), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του Ενεργητικού και 
Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της (going 
concern) και είναι σύµφωνες µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και 
των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 
(IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι 
31 Δεκεµβρίου 2021.  

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 
αρχές, απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, 
καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι 
συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της Διοίκησης της 
Εταιρείας, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις 
αυτές. Οι σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις αναφέρονται στην σηµείωση 4. 

2.2. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 
Στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν 
για να καταρτιστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, προσαρµοσµένων µε νέα 
Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων 
Προτύπων τα οποία  έχουν ακόµα 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 01/01/2021 ή µεταγενέστερα. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» - αναβολή εφαρµογής 
ΔΠΧΑ 9 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων 
αναβάλλεται η ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία 
αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισµένης καταληκτικής ηµεροµηνίας για 
την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» που 
περιλαµβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσµα οι 
οικονοµικές οντότητες να απαιτείται να εφαρµόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: 
«Αναµόρφωση Σηµείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2021) 
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Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης 
στην αναµόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σηµείων αναφοράς επιτοκίου, 
προβαίνοντας στην έκδοση µίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
συµπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις όταν µια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς µε ένα 
εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσµα της αναµόρφωσης. Πιο συγκεκριµένα, οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται µε το πώς µια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις 
συµβατικές ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικών µέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει µία αλλαγή 
στις σχέσεις αντιστάθµισης ως αποτέλεσµα της αναµόρφωσης, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόµενες µε τον Covid-19 
Παραχωρήσεις Μισθώµατος µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά µε την 
πρακτική εφαρµογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρµογής 
κατά ένα έτος προκειµένου να συµπεριλάβει τις παραχωρήσεις µισθώµατος που σχετίζονται 
µε τον Covid-19 οι οποίες µειώνουν τις πληρωµές µισθωµάτων που καθίστανται πληρωτέες 
την ή πριν από την 30ν Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές 
Καταστάσειςι 

 
2.2.2 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.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα 
Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα 
Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση µίας σειράς τροποποιήσεων, που 
περιλαµβάνουν περιορισµένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις 
Ετήσιες Βελτιώσεις του Συµβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις 
αναφορικά µε τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σηµασίας συνέπειες, 
παραβλέψεις ή αντικρούσεις µεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριµένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν µία 
παραποµπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις 
επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» απαγορεύουν σε µία εταιρεία να 
αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που 
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιµασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν 
έτοιµα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις 
και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που µία εταιρεία θα 
πρέπει να συµπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συµβόλαιο είναι ζηµιογόνο. 
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- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος 
σηµασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», στο ΔΛΠ 
41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηµατικά Παραδείγµατα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 
«Μισθώσεις».  

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2023) 

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. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων, οι οποίες όµως δεν επηρεάζουν τις θεµελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν 
αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να µειώσουν τα 
κόστη µέσω απλούστευσης ορισµένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο 
εύκολα επεξηγήσιµη χρηµατοοικονοµική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη µετάβαση 
αναβάλλοντας την ηµεροµηνία εφαρµογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα 
πρόσθετη βοήθεια για τη µείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρµογή 
του Προτύπου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόµηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσµες ή 
Μακροπρόθεσµες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που 
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα, οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόµησης µιας υποχρέωσης ως 
µακροπρόθεσµη, την απαίτηση για µία οντότητα να έχει το δικαίωµα να αναβάλει τον 
διακανονισµό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την περίοδο αναφοράς. Οι 
τροποποιήσεις περιλαµβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωµα µίας οντότητας για αναβολή 
του διακανονισµού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση 
ότι η ταξινόµηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της 
διοίκησης σχετικά µε την εξάσκηση του δικαιώµατος αναβολής του διακανονισµού, γ) 
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισµού επηρεάζουν την ταξινόµηση, και δ) αποσαφήνιση των 
απαιτήσεων σχετικά µε την ταξινόµηση υποχρεώσεων µίας οντότητας που πρόκειται να ή 
ενδεχοµένως να διακανονίσει µέσω έκδοσης ιδίων συµµετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο 
του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση µίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της 
ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως 
αποτέλεσµα της εξάπλωσης της πανδηµίας του Covid-19. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να 
παρέχουν πιο χρήσιµη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η 
γνωστοποίηση σηµαντικών πληροφοριών σχετικών µε τις λογιστικές πολιτικές, αντί της 
γνωστοποίησης των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές 
Εκτιµήσεις και Λάθη: Ορισµός των Λογιστικών Εκτιµήσεων» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά µεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίµησης και 
αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σηµαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής 
εκτίµησης εφαρµόζεται χωρίς αναδροµική ισχύ και µόνο για µελλοντικές συναλλαγές και άλλα 
µελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει µε την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδροµική 
ισχύ και εφαρµόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος: Αναβαλλόµενος Φόρος 
σχετιζόµενος µε Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από µία Μεµονωµένη 
Συναλλαγή» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευµένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 
προκειµένου να προσδιορίσει πώς οι οικονοµικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον 
αναβαλλόµενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι µισθώσεις και οι υποχρεώσεις 
αποδέσµευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν 
ταυτόχρονα µία απαίτηση και µία υποχρέωση. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οικονοµικές 
οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου όταν αναγνωρίζουν 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω 
απαλλαγή δεν έχει εφαρµογή και οι οικονοµικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν 
αναβαλλόµενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις: Πρώτη Εφαρµογή των 
ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2023) 

Τον Δεκέµβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση µίας τροποποίησης περιορισµένου 
σκοπού στις απαιτήσεις µετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειµένου να αντιµετωπίσει ένα 
σηµαντικό ζήτηµα που σχετίζεται µε τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες µεταξύ των 
υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συµβάσεις και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρµογής του ΔΠΧΑ 17 
«Ασφαλιστικές Συµβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Η τροποποίηση 
έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιµότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που θα 
παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.3 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα 
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα 
της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, οι 
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την 
επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή οι 
ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
 
2.4 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένα µε 
τις σωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες 
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες 
προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον 
προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν 
το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή 
µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε ετήσια βάση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν 
την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ 
αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό 
κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη 
χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή οι ζηµίες 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
2.5 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται 
για πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η 
λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσης 
του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της 
αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η 
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του 
στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να 
εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί 
ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης 
της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν 
υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η Διοίκηση εκτιµά ότι 
δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει 
πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 
 

- Κτίρια σε ακίνητα τρίτων  Με βάση τα έτη µίσθωσης 
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 0-10 έτη 
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2.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για µια οικονοµική οντότητα και µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο για µια άλλη οικονοµική οντότητα. 
 
 
Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, 
ως µεταγενέστερα επιµετρούµενα στο αποσβεσµένο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των 
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ή στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κατάταξη 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται 
στις συµβατικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και στο 
επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο. 
Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιµά ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιµώνται στην αξία συναλλαγής όπως 
ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15. 
Για να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο 
αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει 
να δηµιουργούνται ταµειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και 
τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI 
(“solely payments of principal and interest”) κριτήριο και γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένου 
χρηµατοοικονοµικού µέσου. 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε 
τρεις κατηγορίες: 
(α) στο αποσβεσµένο κόστος 
(β) στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 
(γ) στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων κατά την 31 Δεκεµβρίου 2020. 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µε τα κέρδη 
ή ζηµιές από την αποτίµηση αυτών να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος, 
αποτιµώνται µεταγενέστερα βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου και υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή αποµειώνεται. 
Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε 
βάση τις τιµές προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός 
αγορά, η εύλογη αξία προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, εκτός εάν το εύρος των 
ορθολογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας είναι σηµαντικά µεγάλο και οι πιθανότητες των 
διάφορων εκτιµήσεων δεν µπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η 
αποτίµηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων µέσα σε ένα χρονικό 
πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισµό ή παραδοχή της αγοράς, αναγνωρίζεται κατά την 
ηµεροµηνία διακανονισµού (δηλαδή την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται 
ή παραδίδεται στην Εταιρεία).  
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Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα 
αναφορικά µε το κατά πόσον η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µίας 
οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί ως ακολούθως: 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζηµιάς έναντι αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά ανάµεσα σε όλες 
τις συµβατικές ταµειακές ροές που είναι απαιτητές σύµφωνα µε τη σύµβαση και όλες τις 
ταµειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφληµένες µε βάση το κατά 
προσέγγιση αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.  
Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος 
ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η 
οικονοµική οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό µέσο 
σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Εάν ο πιστωτικός 
κίνδυνος του χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, 
η οικονοµική οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο σε 
ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από 
το πότε προέκυψε η αθέτηση. 
Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρµόζει 
την απλοποιηµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. 
Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα 
χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις µεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο 
 
Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου ή µέρος µίας οµάδας παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν: 
• τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, 
• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο 
περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε 
τρίτους πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό τη µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης, 
ή η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο 
περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. 

Όταν η Εταιρεία µεταβιβάζει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών ροών από ένα περιουσιακό 
στοιχείο ή συνάπτει σύµβαση µεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί 
τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου. Όταν η Εταιρεία 
ούτε µεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου και διατηρεί τον έλεγχο του συγκεκριµένου 
στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της 
Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει 
παράλληλα και µια συνδεδεµένη υποχρέωση. Το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η 
συνδεδεµένη υποχρέωση επιµετρώνται σε βάση που αντανακλά τα δικαιώµατα και τις 
δεσµεύσεις που έχει διατηρήσει η Εταιρεία. 
Η συνεχιζόµενη συµµετοχή που λαµβάνει τη µορφή της εγγύησης του µεταβιβασθέντος 
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και του µέγιστου ποσού του ληφθέντος ανταλλάγµατος που η 
Εταιρεία θα µπορούσε να υποχρεωθεί να επιστρέψει. 
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Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων. 
Όλες οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µείον το 
κόστος συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων. 
 
Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσµευση που απορρέει από την 
υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν µία υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 
αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, 
ή οι όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή 
τροποποίηση αντιµετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση 
µίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
απεικονίζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά 
το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να 
απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το 
νόµιµο δικαίωµα δεν πρέπει να εξαρτάται από µελλοντικά γεγονότα και πρέπει να µπορεί να 
εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας 
ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυµβαλλοµένου. 
 
2.7 Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει 
µε την ονοµαστική αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Για τις 
απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση για τον 
υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία 
αναφοράς, εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από πελάτες, επιµετράται η πρόβλεψη ζηµιάς σε 
ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να 
παρακολουθούνται οι µεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. Το ποσό της πρόβλεψης 
καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 
 
2.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 
όψεως και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες 
µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 
 
2.9 Εταιρικό κεφάλαιο 
Τα Εταιρικά Μερίδια κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 
Εταιρικών Μεριδίων, εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουµένου του 
σχετικού φορολογικού οφέλους. 
 
2.10 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους 
και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που 
σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα 
καταλογισθούν σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα 
Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο 
τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος 
της περιόδου, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για 
σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό 
εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και µειώνεται 
κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα 
καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
 
2.11 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 
σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου.  
 
(γ) Έσοδα από µισθώσεις 
Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται σταδιακά στην διάρκεια της 
µίσθωσης. 
 
2.12 Μισθώσεις 

Για κάθε νέα σύµβαση που συνάπτεται, η Εταιρεία αξιολογεί εάν η σύµβαση είναι, ή 
εµπεριέχει µίσθωση. Μία µίσθωση είναι ή εµπεριέχει µίσθωση, εάν η σύµβαση αυτή εκχωρεί 
το δικαίωµα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισµένου στοιχείου του ενεργητικού για µία 
χρονική περίοδο και έναντι ορισµένου ανταλλάγµατος. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία αξιολογεί 
εάν: 

• η σύµβαση εκχωρεί το δικαίωµα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισµένου στοιχείου 
του ενεργητικού, το οποίο καθορίζεται είτε ρητά στη σύµβαση είτε εµµέσως εφόσον 
καθορίζεται ρητά κατά τη χρονική στιγµή που το εν λόγω στοιχείο καταστεί διαθέσιµο 
προς χρήση από την Εταιρεία, 

• η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη από 
τη χρήση του αναγνωρισµένου, και 

• η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να κατευθύνει τη χρήση του αναγνωρισµένου στοιχείου 
του ενεργητικού. 

Οι µισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ως ένα δικαίωµα χρήσης 
στοιχείου του ενεργητικού και µία υποχρέωση µίσθωσης, την ηµεροµηνία που το µισθωµένο 
πάγιο καθίσταται διαθέσιµο για χρήση. 

Τα δικαιώµατα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού επιµετρώνται αρχικά στο κόστος µειωµένο 
κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κατά την 
αρχική αναγνώριση περιλαµβάνει το ποσό της αρχικής επιµέτρησης της υποχρέωσης 
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µίσθωσης, αρχικές δαπάνες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το µίσθιο, τα κόστη 
αποκατάστασης και τις πληρωµές µισθώσεων που έγιναν την ηµεροµηνία έναρξης ή πριν αυτή, 
µειωµένες κατά το ποσό των εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα 
δικαιώµατα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο στη 
µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας µίσθωσής τους 
και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις. 

Οι υποχρεώσεις µίσθωσης αναγνωρίζονται αρχικά σε ποσό ίσο µε την παρούσα αξία των 
µισθωµάτων κατά τη συνολική διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τα συµβατικά 
σταθερά µισθώµατα, µεταβλητά µισθώµατα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη και ποσά που 
σχετίζονται µε πληρωµές υπολειµµατικής αξίας και αναµένονται να πληρωθούν. Επίσης, 
περιλαµβάνουν την τιµή εξάσκησης δικαιώµατος αγοράς, καθώς και ποσά κυρώσεων λήξης 
µιας σύµβασης στην περίπτωση που είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο εκµισθωτής θα ασκήσει το 
δικαίωµα αυτό. Για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας των µισθωµάτων χρησιµοποιείται το 
τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται από τη 
σύµβαση, το επιτόκιο επιπρόσθετου δανεισµού (incremental borrowing rate). Το επιτόκιο αυτό 
αντιπροσωπεύει το κόστος που θα όφειλε να καταβάλει ο µισθωτής για να δανειστεί το 
απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο ενεργητικού µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά, και συνθήκες µε το µισθωµένο στοιχείο σε ένα παρόµοιο οικονοµικό 
περιβάλλον. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, το ποσό των υποχρεώσεων µίσθωσης προσαυξάνεται µε το 
χρηµατοοικονοµικό τους κόστος και µειώνεται µε την πληρωµή των µισθωµάτων. Στην 
περίπτωση που υπάρξει µεταβολή στο ποσό των µισθωµάτων λόγω µεταβολής κάποιου δείκτη, 
στην εκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας ή στην αξιολόγηση ενός δικαιώµατος αγοράς, 
επέκτασης ή λήξης της σύµβασης, τότε γίνεται επανεκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης. 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει να κάνει χρήση των πρακτικών διευκόλυνσης που προβλέπονται από 
το ΔΠΧΑ 16 σχετικά µε τις µισθώσεις µε χρονική διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών και τις 
µισθώσεις χαµηλής αξίας. Οι πληρωµές µισθωµάτων για αυτές τις µισθώσεις αναγνωρίζονται 
ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της µίσθωσης. 

Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης τα περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης και οι 
υποχρεώσεις από µισθώσεις παρουσιάζονται χωριστά. 

3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου της «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» εκτίθεται σε 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους 
επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η 
οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη 
γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων 
κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος της Εταιρείας σε σχέση µε τις επενδύσεις της πηγάζει από τυχόν αρνητικές 
µεταβολές στις τρέχουσες τιµές αποτίµησης µετοχών και άλλων κινητών αξιών που 
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές. Σηµειώνεται ότι κατά την 31/12/2020 και την 
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31/12/2019, καµία από τις επενδύσεις της Εταιρείας δεν διαπραγµατεύεται σε κάποια 
οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία ως µέλος του έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού 
ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των 
απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια 
ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι 
δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 
ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται 
σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς 
µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης σε µη προεξοφληµένες τιµές. 
 
 
 
31/12/2021 <1 έτος  Σύνολο 
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 10.886 10.866 
   
31/12/2020 <1 έτος  Σύνολο 
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 3.931 3.931 
 
(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Η Εταιρεία έχει επενδύσει σε δάνεια 
εταιρειών µε έδρα σε χώρες του εξωτερικού, τα οποία εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό 
από το νόµισµα λειτουργίας της και συνεπώς είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών. Αυτό το είδος κινδύνου προκύπτει κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες 
ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα. Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων της Εταιρείας ανά νόµισµα µετατρεπόµενων σε Ευρώ κατά 
την 31/12/2021 και 31/12/2020 έχει ως εξής: 
 
 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 
Ποσά σε € USD GBP ΣΥΝΟΛΟ 

    
Ονοµαστικά ποσά    
Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία 255.479 103.674 359.153 
Χρηµ/κές υποχρεώσεις 0 0 0 
Βραχυχρόνια έκθεση 255.479 103.674 359.153 

    
Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 
Χρηµ/κές υποχρεώσεις 0 0 0 
Μακροχρόνια έκθεση 0 0 0 
 
 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 
Ποσά σε € USD GBP ΣΥΝΟΛΟ 

    
Ονοµαστικά ποσά    
Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία 255.479 103.674 359.153 
Χρηµ/κές υποχρεώσεις 0 0 0 
Βραχυχρόνια έκθεση 255.479 103.674 359.153 
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Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 
Χρηµ/κές υποχρεώσεις 0 0 0 
Μακροχρόνια έκθεση 0 0 0 
 
Ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των 
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη µία εύλογη µεταβολή των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά +/- 10%. 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Ποσά σε € 10% 10% 10% -10% 

 USD USD 
Αποτέλεσµα χρήσης (προ φόρων) 25.548 25.548 25.548 -32.224 
Καθαρή θέση 25.548 25.548 25.548 -32.224 

                   GBP                   GBP 
Αποτέλεσµα χρήσης (προ φόρων) 10.367 10.367 10.367 -14.089 
Καθαρή θέση 10.367 10.367 10.367 -14.089 
 
 
(ε) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη 
δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της στο µέλλον µε σκοπό να διατηρήσει ιδανική 
κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 
 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να 
εκδώσει νέα µερίδια ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία. 
 
Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου ο Όµιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν τα 
κεφάλαια τους µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Δεδοµένου ότι η Εταιρεία δεν έχει 
δανεισµό κατά την 31 Δεκεµβρίου 2021 ο δείκτης δεν έχει εφαρµογή.  
 
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας την 31/12/2021 έχουν καταστεί µικρότερα του ηµίσεως του 
εταιρικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων 
του άρθρου 45 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, βάσει του οποίου οι διαχειριστές υποχρεούνται 
να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων εντός εύλογου χρόνου µε θέµα τη λήψη των 
κατάλληλων µέτρων προκειµένου να βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας.  
 
3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από 
τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου 
αναφοράς. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή 
προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή 
ζήτησης. 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς 
αγορές προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε 
δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.  
 
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται 
ότι προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε 
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βάση την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες 
συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον Όµιλο και 
την Εταιρεία, για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 
 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και 
την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής 
κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα µελλοντικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται 
να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις 
της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις 
προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα  ισχύοντα. 

 

5. Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 

31/12/2021    

 
Απαιτήσεις  

 
 

 
 

Χρηµατ/κά µέσα 
στο αποσβεσµένο 

κόστος 

Χρηµατ/κά µέσα 
στην εύλογη αξία 

µέσω 
αποτελεσµάτων Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού 
στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

0 563.059 563.059 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 48.018 0 48.018 
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού 
στο αποσβεσµένο κόστος 

49.142 0 49.142 

Μετρητά και ισοδύναµα 45.323 0 45.323 
  112.483 563.059 705.542 
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31/12/2020    
 
Απαιτήσεις  

 
 

 
 

Χρηµατ/κά µέσα 
στο αποσβεσµένο 

κόστος 

Χρηµατ/κά µέσα 
στην εύλογη αξία 

µέσω 
αποτελεσµάτων Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού 
στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

0 476.528 476.528 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 49.534 0 49.534 
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού 
στο αποσβεσµένο κόστος 

19.142 0 19.142 

Μετρητά και ισοδύναµα 34.197 0 34.197 
  102.873 476.528 579.401 
 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Έπιπλα & 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος 
    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2019 9.900 16.208 26.108 
Προσθήκες 0 570 570 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2020 9.900 16.778 26.678 
    
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2019 9.900 16.208 26.108 
Αποσβέσεις χρήσεως 0 570 570 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2020 9.900 16.778 26.678 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεµβρίου 2020 0 0 0 
    
Κόστος 
    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2020 9.900 16.778 26.678 
Προσθήκες 0 0 0 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2021 9.900 16.778 26.678 
    
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2020 9.900 16.778 26.678 
Αποσβέσεις χρήσεως 0 0 0 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2021 9.900 16.778 26.678 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεµβρίου 2021 0 0 0 
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7. Δικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα Δικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ  Κτίρια  
Κόστος   
1 Ιανουαρίου 2020  150.491 
Αποσβέσεις  -22.194 
Λοιπές µεταβολές  307 
31 Δεκεµβρίου 2020  128.603 
 
Ποσά σε Ευρώ  Κτίρια  
Κόστος   
1 Ιανουαρίου 2021  128.603 
Αποσβέσεις  -22.194 
Λοιπές µεταβολές  0 
31 Δεκεµβρίου 2021  106.409 
 
Τα αναγνωρισµένα δικαιώµατα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού 
σχετίζονται µε λειτουργική µίσθωση γραφείων της Εταιρείας. 
 
8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 
Υπόλοιπο έναρξης 476.528 553.195 
Προσθήκες 86.531 19.786 
Ζηµίες αποµείωσης (Σηµ. 16) 0 -96.453 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 563.059 476.528 
 
Εντός της χρήσης 2021, η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους µη 
εισηγµένων εταιρειών, οι οποίες ταξινοµήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συνολικού ύψους € 86.531.  
Στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνεται επένδυση της Εταιρείας λογιστικής αξίας € 255 χιλ. από την οποία εντός του 
2022 λήφθηκε ποσό $ 164 χιλ. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο 2022 υπεγράφη σύµβαση 
πώλησης του συνόλου της επένδυσης έναντι ποσού $ 2.130 χιλ., εκ των οποίων ποσό $ 1.798 
χιλ. εισπράχθηκε εντός του 2022 ενώ ποσό $ 332 χιλ. αναµένεται να εισπραχθεί 18 µήνες µετά 
την πώληση της επένδυσης.  
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9. Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 

 
 
 
 

 
 31/12/2021 31/12/2020 

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την 
ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 52.316 53.831 

 52.316 53.831 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από το Ελληνικό Δηµόσιο λόγω 
χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ. 
 
 
Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις εκφράζονται στα παρακάτω νοµίσµατα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Ευρώ 52.316 53.831 
 52.316 53.831 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες 901 901 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 901 901 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη (Σηµ. 19) 4.297 4.297 
Λοιπές Απαιτήσεις 45.625 48.000 
Δεδουλευµένα Έσοδα 1.493 634 
Σύνολο 52.316 53.831 
   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 4.297 4.297 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 48.018 49.534 
 52.316 53.831 
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10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσµένο κόστος 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 
Υπόλοιπο έναρξης 19.142 66.761 
Προσθήκες 72.724 19.196 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 0 9.879 
Ζηµίες αποµείωσης (Σηµ. 16) 0 -58.530 
Διαγραφές/Πωλήσεις -42.724 -19.008 
Συναλλαγµατικές Διαφορές (Σηµ. 16) 0 -54 
Λοιπά 0 897 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 49.142 19.142 
 

 
 
 
 

11. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 
Διαθέσιµα στο ταµείο  749 749 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 44.574 33.448 
Σύνολο 45.323 34.197 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµιακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 45.323 34.197 
Σύνολο 45.323 34.197 
 
12. Εταιρικό κεφάλαιο 
 

Ποσά σε Ευρώ Αριθµός 
µεριδίων  Αξία 

Μεριδίων σε € Σύνολο 

31 Δεκεµβρίου 2019 48.011    1.440.330   1.440.330   
Καταβολή Εταιρικού Κεφαλαίου κατά την χρήση 0  0 0 
31 Δεκεµβρίου 2020 48.011    1.440.330   1.440.330   
Καταβολή Εταιρικού Κεφαλαίου κατά την χρήση 5.334  160.020 160.020 
31 Δεκεµβρίου 2021 53.345  1.600.350 1.600.350 
 
Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύσταση ανήρχετο σε εβδοµήντα χιλιάδες 
διακόσια ευρώ (€ 70.200) διαιρούµενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα (2.340) µερίδια, 
ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00 ), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.489/18-06-2014 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των εκατό χιλιάδων πενήντα (€ 100.050) ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται σε τρείς 
χιλιάδες  τριακόσια τριάντα πέντε (3.335) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ 
(€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.623/22-09-2015 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (€ 150.000 ) ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται σε πέντε 
χιλιάδες (5.000) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. Με τη 
συµβολαιογραφική πράξη 6.720/10-10-2016 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 19.142 19.142 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 30.000 0 
 49.142 19.142 
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των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 360.000) ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται σε δώδεκα 
χιλιάδες (12.000) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.782/16-05-2017 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των εκατό χιλιάδων πενήντα ευρώ (€ 100.050). Το ποσό αυτό διαιρείται σε τρείς 
χιλιάδες  τριακόσια τριάντα πέντε (3.335) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ 
(€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.907/15-05-2018 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 210.000). Το ποσό αυτό διαιρείται σε επτά 
χιλιάδες (7.000) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.988/21-02-2019 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των διακοσίων χιλιάδων δέκα ευρώ (€ 200.010). Το ποσό αυτό διαιρείται σε έξι χιλιάδες 
εξακόσια εξήντα επτά (6.667) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), 
έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 7.058/05-09-2019 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι ευρώ (€ 250.020). Το ποσό αυτό διαιρείται σε 
οκτώ  χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (8.334) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας 
τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.668/10-01-2022, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 
19/01/2022, σε εκτέλεση της από 28/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 
αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατό εξήντα χιλιάδων είκοσι ευρώ (€ 
160.020). Το ποσό αυτό διαιρείται σε πέντε  χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (5.334) 
εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
Συνέπεια των ανωτέρω κατά την 31/12/2021, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα 
εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (€ 1.600.350) διαιρούµενο σε 
πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε  (53.345) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής 
αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. 
 
13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 
Προµηθευτές 5.520 338 
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 19) 1.581 905 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/τέλη 0 0 
Δεδουλευµένα έξοδα 3.765 2.688 
Σύνολο 10.866  3.931  
 
Ανάλυση υποχρεώσεων:   
 31/12/2021 31/12/2020 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.866 3.931 
Σύνολο 10.866 3.931 
 
14. Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 
Υποχρεώσεις από µισθώσεις 0 0 
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη 112.690 133.596 
Σύνολο 112.690 133.596 
   
Ανάλυση υποχρεώσεων :    
   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 90.932 112.690 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.758 20.906 
Σύνολο 112.690 133.596 
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Οι ελάχιστες µελλοντικές αποπληρωµές ανά έτος παρουσιάζονται στο κατωτέρω πίνακα: 
 
31/12/2021 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Αποπληρωµές 
µισθωτικών 
υποχρεώσεων 

Χρηµατοοικονοµι
κά έξοδα Σύνολα 

Έως 1 έτος 25.783 -4.026 21.758 
Από 1 έτος έως 5 έτη 97.834 -6.901 90.932 
Πάνω από 5 έτη 0 0 0 
Σύνολα 123.617 -10.927 112.690 
 
31/12/2020 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Αποπληρωµές 
µισθωτικών 
υποχρεώσεων 

Χρηµατοοικονοµι
κά έξοδα Σύνολα 

Έως 1 έτος 25.783 -4.877 20.906 
Από 1 έτος έως 5 έτη 103.134 -10.638 92.496 
Πάνω από 5 έτη 20.484 -289 20.195 
Σύνολα 149.401 -15.804 133.596 
 
 
Οι µισθωτικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προκύπτουν από τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης 
γραφείων µε την συνδεδεµένη εταιρεία ΒRIQ PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π. 
 
Η Εταιρεία προέβη στην υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», 
σχετιζόµενες µε τον  Covid-19. Παραχωρήσεις µισθώµατος, οι οποίες παρέχουν την 
δυνατότητα στους εκµισθωτές να µην  προβούν σε αξιολόγηση για το εάν µια σχετιζόµενη µε 
το Covid-19 παραχώρηση µισθώµατος  χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση µίσθωσης. Από την 
υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών τα λοιπά  έσοδα της χρήσης ωφελήθηκαν κατά 2 χιλ. 
ευρώ περίπου και αφορούν σε θεσµοθετηµένες µειώσεις ενοικίων βάσει ΚΑΔ. 

 
 
15. Έξοδα ανά κατηγορία 
 

Ποσά σε Ευρώ 
01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2020-
31/12/2020 

Αποσβέσεις παγίων 0 -570 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων -6.389 -2.000 
Δικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων -22.194 -22.194 
Λοιπά -10.926 -7.200 
Σύνολο -39.509 -31.964 
 

Κατανοµή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία 
01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2020-
31/12/2020 

Κόστος πωληθέντων 0 0 
Έξοδα διάθεσης 0 0 
Έξοδα διοίκησης -39.509 -31.964 
Σύνολο -39.509 -31.964 
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16. Λοιπά κέρδη/ (ζηµίες) 
 

Ποσά σε Ευρώ 
01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2020-
31/12/2020 

Ζηµίες αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 0 -96.453 
Ζηµίες αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων στο αποσβεσµένο κόστος 0 -58.530 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -54 
Λοιπά έκτακτα κέρδη/(ζηµιές) -70 895 
Σύνολο -70 -154.142 
 
17. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 
 
 
Ποσά σε Ευρώ 01/01/2021-31/12/2021 01/01/2020-31/12/2020 
Λειτουργικές µισθώσεις 
 -4.877 -5.696 

Λοιπά -648 -88 
 -5.525 -5.784 

Έσοδα τόκων   
 - Έσοδα τόκων από τράπεζες 1 3 
 - Δεδουλευµένα έσοδα χορηγούµενων 
δανείων  0 5.203 

 1 5.206 
Σύνολο -5.524 -578 
 
 
18. Φόρος Εισοδήµατος 
 
Ο φόρος εισδοδήµατος την παρούσα και την προηγούµενη χρήση ήταν µηδενικός λόγω των 
ζηµιογόνων αποτελεσµάτων της Εταιρείας. 
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις 
ελληνικές επιχειρήσεις για τις χρήση 2021 ήταν 22% ενώ για τη χρήση  2020 ήταν 24%.  

 

Ποσά σε Ευρώ 
01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2020-
31/12/2020 

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων -42.103 -182.184 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή για τα κέρδη της 
εταιρείας. 

 
-9.263 

 

 
-43.724 

 
Επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή 0 0 
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 0 -480 
Φορολογική ζηµία χρήσης προς µεταφορά  9.263 44.204 
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Φόροι 0 0 
 
 
19. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
(α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 22.346 22.634 
(β) Έσοδα 0 0 
(γ) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 4.297 4.297 
(δ) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 1.581 905 
 
20. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Δεν 
υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 
 
21. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 η Εταιρεία, λόγω της υπαγωγής της στο φορολογικό 
έλεγχο των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 
παράγραφος 5 Ν. 2238/1994, έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε Γνώµη χωρίς 
επιφύλαξη. Δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη φόρου για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2015-2021 γιατί η 
Εταιρεία έχει σηµαντικές σωρευµένες ζηµιές. 
 
22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς 
 
Δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης Δεκεµβρίου 2021 τα οποία θα 
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Καλλιθέα, 7 Οκτωβρίου 2022 

 
 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ O ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
   
   
   
   

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΟΥΣΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  

Α.Δ.Τ. ΑΗ 058375/2008 Α.Δ.Τ. ΑΒ 291944/2006 Α.Δ.Τ.  ΑΝ 621525/2018 

  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  0049241-  
A’ ΤΑΞΗΣ 
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Έκθεση Διαχείρισης 

 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 2021 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 - 31/12/2021 
 

Κύριοι Εταίροι, 
 
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της όγδοης 
χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 της Εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω 
επεξηγήσεις. 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η 8η χρήση και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 

01/01/2021 έως και 31/12/2021. 
Κατά τη διάρκεια και της χρήσης αυτής, η Εταιρεία παρουσίασε ήπια δραστηριότητα.	
Οι Ζηµίες προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε  € 42.103. 
 

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας 
 

Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανήλθαν σε ποσό € 693.172.  
Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύσταση ανήρχετο σε εβδοµήντα χιλιάδες 
διακόσια ευρώ (€ 70.200) διαιρούµενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα (2.340) µερίδια, 
ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.489/18-06-2014 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των εκατό χιλιάδων πενήντα (€ 100.050) ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται σε τρείς 
χιλιάδες  τριακόσια τριάντα πέντε (3.335) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ 
(€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.623/22-09-2015 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (€ 150.000) ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται σε πέντε 
χιλιάδες (5.000) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. Με τη 
συµβολαιογραφική πράξη 6.720/10-10-2016 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό 
των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 360.000) ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται σε δώδεκα 
χιλιάδες (12.000) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.782/16-05-2017 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (€ 100.050) ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται σε τρείς 
χιλιάδες  τριακόσια τριάντα πέντε (3.335) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ 
(€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.907/15-05-2018 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 210.000). Το ποσό αυτό διαιρείται σε επτά 
χιλιάδες (7.000) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.988/21-02-2019 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το 
ποσό των διακοσίων  χιλιάδων δέκα ευρώ (€ 200.010). Το ποσό αυτό διαιρείται σε έξι χιλιάδες 
εξακόσια εξήντα επτά (6.667) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), 
έκαστο. 
Με τη συµβολαιογραφική πράξη 6.668/10-01-2022, σε εκτέλεση της από 28/12/2021 απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 
διακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι ευρώ (€ 160.020). Το ποσό αυτό διαιρείται σε πέντε  
χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (5.334) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα 
ευρώ (€ 30,00), έκαστο. 
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Συνέπεια των ανωτέρω κατά την 31/12/2021, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα 
εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (€ 1.600.350) διαιρούµενο σε 
πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε  (53.345) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής 
αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. 
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2021 έχουν ως εξής: 
 
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης: 
 
 31/12/2021   31/12/2020  
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 123.341    15,10%  83.731 
    

11,75
% 

Σύνολο ενεργητικού 816.728   712.782  
      

Ίδια κεφάλαια 693.172 561,01%  575.255 418,29
% 

Σύνολο υποχρεώσεων 123.556   137.527  
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 123.341 378,08%  83.731 337,12
% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 32.623   24.837  
      
      

Κεφάλαιο κινήσεως 90.718 73,55%  58.894 70,64
% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 123.341   83.371  
 
Αριθµοδείκτες αποδόσεως  και αποδοτικότητας: 
 
 31/12/2021   31/12/2020  
      
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ 
φόρων -42.103 -6,07%  -182.184 -31,67% 

Ίδια κεφάλαια 693.172   575.255  
 
 

3. Ανάπτυξη της εταιρείας κατά τη χρήση 2021 
 
Κατά το έτος 2021 συνεχίσαµε τις επενδύσεις   στο  κεφάλαιο συµµετοχών  Elikonos 2 GP S.à 
r.l.  αλλά και σε νέες Εταιρείες µε προοπτικές ανάπτυξης  Lastmile IKE και Simpler Ltd. Ο 
σκοπός των νέων επενδύσεων είναι η ταχύτερη επιχειρηµατική ανάπτυξη των εταιρειών. 
 
 

4. Ανάπτυξη της εταιρείας κατά το 2022 

 
Για το 2022 σχεδιάζεται να συνεχιστούν οι επιλεκτικές επενδύσεις είτε σε εταιρείες που 
έχουµε επενδύσει στο παρελθόν και πραγµατοποιούν µία καλή πορεία είτε σε εταιρείες των 
οποίων η δραστηριότητα παρουσιάζει συνέργειες µε τον Όµιλο Εταιρειών στον οποίο 
ανήκουµε (Quest Group).  Παράλληλα δεν αποκλείεται να υπάρχουν και νέες αποεπενδύσεις, 
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δηλαδή πωλήσεις µετοχικών µεριδίων, σε εταιρείες όπου υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον σε 
τιµές που κρίνουµε συµφέρουσες. 
 

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

 
Δεν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης που να χρήζουν 
γνωστοποίησης ή αλλαγής στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 31 Δεκεµβρίου 2021.  

 
Κύριοι Εταίροι, 
 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσεως 2021. 

 
Με τιµή, 

 
Καλλιθέα, 7 Οκτωβρίου 2022 

 
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 058375/2008 Α.Δ.Τ. ΑΒ 291944/2006 


