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Το Διοικητικό Συμβούλιο της NCR (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεσή του για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2017.
Τα ποσά στην παρούσα έκθεση εκφράζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
Επιτεύγματα κατά τη χρήση 2017
Η κλειόμενη εταιρική χρήση είναι η εικοστή δεύτερη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως
και 31 Δεκεμβρίου 2017.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους
σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Το 2017 υπήρξε για την Εταιρεία μια κερδοφόρος χρονιά, σημαντικός παράγοντας σε αυτό ήταν οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές
που προέκυψαν λόγω των συναλλαγών της εταιρείας με άλλες χώρες του ομίλου στο εξωτερικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της Εταιρείας, των στοιχείων της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης, της κατάστασης αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης
ταμειακών ροών, σας γνωρίζει τα παρακάτω:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Αποθέματα
Τα αποθέματα τέλους χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 766.761 Ευρώ (2016: 846.011 Ευρώ). Τα αποθέματα εμφανίζονται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31.12.17 μειωμένα κατά το ποσό των 79.250 ευρώ.
Πελάτες
Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης, μειωμένο με τις σχετικές προβλέψεις, ανέρχεται στο ποσό των 2.778.005 Ευρώ (2016:
3.157.047 Ευρώ).
Προβλέψη Αποζημείωσης Προσωπικού
Η πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που υπολογίστηκε με βάση την προϋπηρεσία κάθε
εργαζομένου, στο καθ’έτος 5% του δικαιούμενου ποσού με βάση την αποζημίωση λόγω απόλυσης του Ν. 4112/1920 και του Ν.
4093/2012 (όπως και στο 2016) και ανέρχεται στο ποσό των 400.659 Ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2017(2016: 343.143).
Προμηθευτές
Το υπόλοιπο των προμηθευτών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 269.545 Ευρώ. (2016: 1.515.706 Ευρώ) και αφορά κυρίως
σε υπόλοιπα με συγγενείς εταιρείες.
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Αριθμοδείκτες
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τους ακόλουθους δείκτες (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):
ΧΡΗΣΗ 2017
Σε χιλ. ευρώ
α) Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού
- Ιδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων :
- Ιδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
:
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχ. Υποχρεώσεις:
β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας
- Καθαρά αποτελέσματα / Ιδια κεφάλαια:

8.005
4.583
4.583
8.005

/
/
/
/

175

/

8.149
3.566
113
3.155

=
=
=
=

98,23 %
128,52 %
4055,75%
255,31%

4.583

=

3,82%

7.861
3.452
116
3.104

=
=
=
=

98,12 %
127,69 %
3800,00%
248,49%

4.408

=

1,34%

ΧΡΗΣΗ 2016
Σε χιλ. ευρώ
α) Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού
- Ιδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων :
- Ιδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
:
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχ. Υποχρεώσεις:
β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας
- Καθαρά αποτελέσματα / Ιδια κεφάλαια:

7.713
4.408
4.408
7.713
59

/
/
/
/
/

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος εργασιών
Οι πωλήσεις της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση ( 32,28 %) σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγουμένης χρήσης, λόγω της αύξησης
των παραγγελιών εξοπλισμού από τον τραπεζικό τομέα κυρίως λόγω της νέας τεχνολογίας.
Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσιάζουν τις εξής μεταβολές:
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού , αύξηση κατά 2,7%
Κόστος Εμπορευμάτων, αύξηση κατά 69,1%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα, μείωση 4,1%
Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζονται ως εξής:
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού , ποσοστό 20,6% (2016 –> 26,5%)
Κόστος Εμπορευμάτων, ποσοστό 65,6% (2016 –> 51,3%)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα, ποσοστό 14,1% (2016 –> 19,5%)
Η μείωση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά ένα μέρος στην μείωση των επιμεριζόμενων από το εξωτερικό (HO allocation)
εξόδων διάθεσης της NCR ΝETHERLANDS, καθώς και στην μείωση των λειτουργικών εξόδων εσωτερικά στην εταιρεία λόγω
συνεχούς ελέγχου και αξιολόγησης της αγοράς για την ανεύρεση νέων και φθηνότερων λύσεων.
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Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της κατηγορίας αυτής παρουσίασαν την μεγαλύτερη κερδοφορία το 2017 κλείνοντας στα 623.705 Ευρώ σε σχέση
με της προηγούμενης χρήσης, 799 Ευρώ το 2016. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη θετική διαφορά πιστωτικών τόκων και
συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν λόγω των Capital Controls κατά την εξόφληση υποχρεώσεων εξωτερικού από
τραπεζικούς λογαριασμούς - Ευρώ εγχώριων τραπεζών αντί τραπεζικών λογ/μών – Δολλαρίου τράπεζας εξωτερικού.
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων
Συνοψίζοντας, τα συνολικά κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 696.783 Ευρώ (2016 : 258.244 Ευρώ). Μετά τo
συνυπολογισμό του φόρου εισοδήματος ύψους 522.162 Ευρώ και των συσσωρευμένων κερδών προηγουμένων χρήσεων ύψους
473.180 Ευρώ, τα κέρδη προς διάθεση χρήσεως 2017 ανέρχονται στο ποσό των 647.802 ευρώ.
Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης
Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει ως εξής:
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

647.802

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς κινδύνους μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει:
-

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος της αγοράς

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Λόγω της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών η Εταιρεία τιμολογεί και εισπράττει κυρίως σε Ευρω και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται
σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του Ευρώ. Ομοίως οι πληρωμές
των προμηθευτών είναι σε Ευρώ.
Η Εταιρεία διατηρεί μικρό μέρος των διαθεσίμων της σε δολάρια ΗΠΑ για την κάλυψη των εκάστοτε υποχρεώσεών της στο ίδιο
νόμισμα.
Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι περιορισμένη.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή
συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται κυρίως από
απαιτήσεις από πελάτες.
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Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Αξίες κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης

2017

2016

Πελάτες

2.778.005

3.157.047

Απαιτήσεις από δάνεια

2.000.000

2.000.000

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

2.332.298

1.528.685

128.009

160.706

31.231
7.269.543

31.231
6.877.669

Λοιπές απαιτήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Τα
δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που
χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο.
Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα που να προέρχονται από ένα και μόνο πελάτη της Εταιρείας οπότε δεν παρατηρείται συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχείο με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες
μακροοικονομικές συνθήκες ασκούν σημαντική πίεση στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της
Εταιρείας είναι επενδυμένα για μικρό χρονικό διάστημα.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο διότι
αποτελούνται κυρίως από δάνεια προς την μητρική εταιρεία.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Επίσης η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό λόγω των υψηλών διαθεσίμων που διαθέτει.
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας:
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις έως 1 έτος
Προμηθευτές

2017

2016

269.545

1.515.706

Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις

738.224

854.541

1.007.769

2.370.247

Σύνολο
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Πιστωτική διαβάθμιση ταμειακών διαθεσίμων
Η πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα με βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) έχει ως εξής:

A+
RD

2017

2016

1.934.104
397.304

915.302
611.771

2.331.408

1.527.073

δ) Κίνδυνος της αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και
τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός
της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών
παραμέτρων.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου που να αποτιμώνται στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος και παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) που να χαρακτηρίζει
ως μέσα αντιστάθμισης λογιστικού μοντέλου αντιστάθμισης εύλογης αξίας. Επομένως, μία αλλαγή των επιτοκίων κατά την
ημερομηνία ισολογισμού δε θα επηρέαζε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος λόγω εύλογων αξιών.

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων
Η NCR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ως μία εταιρεία που βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της αναμένει την ενίσχυση των
μεριδίων της στο τραπεζικό χώρο , αύξηση του κύκλου εργασιών της μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και αύξηση της παρουσίας
της σε κανάλια πωλήσεων όπως της λιανικής, αλλά και σε νέα όπως του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2018 με την επαναχρηματοδότηση της Ελλάδος αλλά και η παραμονή του περιορισμού των
κινήσεων κεφαλαίων στην χώρα, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ακόμη ευμετάβλητο.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη
χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας,
τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.
Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι
λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητες της Εταιρείας.
Οι παραγγελίες από πελάτες καθώς και οι πωλήσεις που είχαν καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού ήταν
ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με αυτές του προηγουμένου έτους, γεγονός που προσδίδει τη θετική προοπτική της εταιρείας .
Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 απασχολούσε 56 άτομα έναντι των 55 ατόμων στο τέλος του 2016. Βασική αρχή που διέπει την
λειτουργία της εταιρείας αποτελεί η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης
σε όλα τα επίπεδα και τομείς των λειτουργιών του.
Σειρά σχετικών επιμορφωτικών online εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της χρήσης 2017, καθώς βασικό
μέλημα της εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των δεξιοτήτων του
προσωπικού. Η εταιρεία τηρεί την εργατική νομοθεσία και έχει καθορίσει σαφή πλαίσια μέσα στα οποία διαμορφώνονται οι σχέσεις
της Διοίκησης της εταιρείας με τους εργαζομένους.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαντολογικής επίδοσης με βάση τις αρχές της υγειούς ανάπτυξης
και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το
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φυσικό περιβάλλον. Με βάση τις παραπάνω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την
προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων της.
Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό.
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών.
Λοιπές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή
δεν έχουν οριστικοποιηθεί παρόλα ταύτα επειδή έχει επέλθει η πενταετία απο το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να ασκήσει το
δικαίωμα ελέγχου, η χρήση αυτή θεωρείται ότι έχει περαιωθεί. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 για τις χρήσεις
2011 έως 2013 και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 και μετέπειτα, την ανάθεση του ελέγχου αναλαμβάνουν τα
ελεγκτικά γραφεία που ελέγχουν υποχρεωτικά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών και εκδίδουν, μετά από
φορολογικό έλεγχο, ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.
Στη μητρική εταιρεία έχει παρασχεθεί δάνειο ποσού € 3.000.000 μέρος του οποίου επιστράφηκε στην Εταιρεία μας το 2016 ποσό €
1.000.000. Επί του υπολοίπου δανείου ποσού € 2.000.000 καταλογίζονται τόκοι με ποσοστό 3%.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο
υποβολής της έκθεσής μας.
Τέλος, σας αναφέρουμε ότι :
- Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.
- Η Εταιρεία κατέχει διαθέσιμο συνάλλαγμα αξίας 94.288,81 Δολλάρια.
- Η Εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη .
Προοπτικές για το 2018
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2018 προβλέπεται ιδιαίτερα ικανοποιητική λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την
έντονη αρνητική εσωτερική και παγκόσμια οικονομία, την πορεία του ανταγωνισμού, καθώς και τις νέες διαμορφωμένες τάσεις και
συνθήκες της Ελληνικής αγοράς, στοχεύουμε δε στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τραπεζικό τομέα ως και δραστική
αύξηση των εργασιών στον τομέα υπηρεσιών πληροφορικής με προϊόντα νέας τεχνολογίας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στο
τραπεζικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό. Ήδη η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα νέο τμήμα προσωπικού
εξιδεικευμένου στις καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής, στο υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη, από το οποίο προσδοκά μεγάλα
οφέλη παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του τραπεζικού τομέα.
Γέρακας,

12/7/2018

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Λάζαρος Ζήσογλου

ΙΙ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας NCR (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. Πληροφορικής
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων’
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας NCR (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. Πληροφορικής
(Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2017, την
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, την κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων, την κατάσταση ταμειακών ροών καθώς και τις σχετικές σημειώσεις.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στο Τμήμα της Έκθεσής μας
“Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με ποσό ευρώ 57.516 για το σχηματισμό
«Πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία», το σωρευτικό ύψος της οποίας ανερχόταν
σε ευρώ 400.659 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. Εντούτοις κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από το υπ’ αριθμόν 19 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο δεν εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη ώστε να
τεκμηριωθεί η ακρίβεια του ύψους της πρόβλεψης αυτής. Επειδή δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος της συγκεκριμένης υποχρέωσης και την
ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της
έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας με
επιφύλαξη.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας
ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017,
που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

Άλλες Πληροφορίες
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, είναι η Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά
αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί
αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις
Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες.
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες
απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας:


Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,



Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το
περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όπως περιγράφεται στο τμήμα «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη»
ανωτέρω, δεν ήμασταν σε θέση να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το
σχηματισμό «Πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία», καθώς κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το υπ’ αριθμόν 19 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο δεν εκπονήθηκε
αναλογιστική μελέτη ώστε να τεκμηριωθεί η ακρίβεια του ύψους της πρόβλεψης αυτής. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε
σε θέση να συμπεράνουμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ή δεν είναι ουσιωδώς
εσφαλμένη αναφορικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

και

των

υπευθύνων

για

τη

διακυβέρνηση

επί

των

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ.
Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Χαλάνδρι, 19 Ιουλίου 2018
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Πράιςγουτερχαους Κούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268
15232 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Δέσποινα Μαρίνου
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681

NCR (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 3 έως 26 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 12.7.2018 και υπογράφονται από τους:

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Οικονομικός Διευθυντής & μέλος του
Δ.Σ.

Η Προισταμένη Λογιστικών
Υπηρεσιών

Λάζαρος Ζήσογλου

Αναστάσιος Μιχαλάκης

Όλγα Κατραχούρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημειώσεις

Έσοδα πώλησης εμπορευμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες

2017

2016

6.852.002

3.232.849

6.150.738

Σύνολο κύκλου εργασιών

13.002.740

6.596.921
9.829.770

Λειτουργικά έξοδα
Αντιλογισμός πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις

12.795

5.352

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού

(2.678.924)

(2.607.502)

Κόστος Εμπορευμάτων

(8.524.628)

(5.040.965)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων :

(1.840.182)

(1.918.413)

(81.430)

(81.430)

(923.495)

(1.055.923)

(835.257)

(781.061)

(13.030.939)

(9.561.528)

(28.199)

268.242

Ενοίκια
Αμοιβές & Yπηρεσίες Τρίτων

4

Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις
Αποσβέσεις

(26.253)

Λοιπά έσοδα

127.531

27.353

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

73.079

257.445

(38.150)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Πιστωτικοί Τόκοι

5

62.024

74.433

Συναλλαγματικές Διαφορές

5

571.193

(64.935)

Λοιπά έξοδα

5

(9.512)

(8.699)

Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων

623.705

799

Κέρδη προ φόρων

696.784

258.244

(522.162)

(199.508)

174.622

58.736

Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

6

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Μακροχρόνιες απαιτήσεις
Συνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Συνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπόθεσμες Υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Αναβαλλόμενο έσοδο
Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυχρόνιων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σημείωση

7
8

9
10
12
6
14

15.1
15.2
15.3

19

17
6
18

2017

2016

112.882
31.231
144.112
#REF!
8.005.074
766.761
2.778.005
2.128.009
2.332.298
8.005.074
8.149.186

115.785
31.231
147.016
#REF!
7.692.449
846.011
3.157.047
2.160.706
21.041
1.528.685
7.713.490
7.860.506

4582757
2.383.913
837.633
713.409
647.802
4.582.757

4408135
2.383.913
837.633
713.409
473.180
4.408.135

279.883
10.338
400.659
410.997
3.155.433
269.545
1.723.228
156.004
268.432
738.224
3.155.432

1.520.864
5.158
343.143
348.301
3.104.071
1.515.706
602.534
131.289
854.541
3.104.070

8.149.186

7.860.506

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01/01/2016

2.383.913

Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέο

837.633

713.409

1.414.444

Καθαρά λογιστικά κέρδη
Μερίσματα χρήσεως

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
5.349.399

58.736

58.736

(1.000.000)

(1.000.000)

Υπόλοιπα 31/12/2016

2.383.913

837.633

713.409

473.180

4.408.135

Υπόλοιπα 01/01/2017

2.383.913

837.633

713.409

473.180

4.408.135

174.622

174.622

Καθαρά λογιστικά κέρδη
Μερίσματα χρήσεως
Υπόλοιπα 31/12/2017

2.383.913

837.633

713.409

647.802

4.582.757

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών - 'Εμμεση Μέθοδος
Ανάλυση
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων

Ποσά
2017

Ποσά
2016
696.783

258.244

26.253
(12.795)
28.598
57.516
37.125
(62.696)

38.150
5.352
80.798
17.870
64.935
(101.786)

79.250
432.777
(304.283)

119.744
496.075
(495.704)

(9.512)
(210.609)
758.407

(8.699)
474.980

(15.627)
60.833
45.206

(10.087)
74.433
64.346

-

(1.000.000)
(1.000.000)

803.613

(460.675)

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Συναλλαγματικές διαφορές- Κέρδος
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με
τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση αποθεμάτων
Μείωση απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών απο λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εκροών απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (Α) + (Β) + (Γ)
ΠΛΕΟΝ: ΤΑΜΕΙΑΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ:
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.528.684

1.989.358

2.332.298

1.528.684

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΤΗ
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H Eταιρεία από το 1996 δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, πώληση, εμπορία, εξυπηρέτηση και συντήρηση, εξοπλισμού
και συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών.Έχει την έδρα της στο Γέρακα
Αττικής, Λεωφ. Σπατών 60 & Βικέλα 15344. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.ncr.com.Το 100% των μετοχών της
Εταιρείας ανήκουν στην Εταιρεία NCR DUTCH HOLDINGS BV με έδρα την Ολλανδία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές και
ονομαστικές. Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει την 31/12/2045. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν
επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί μόνο απόφαση της Γ.Σ των μετόχων, με καταστατική απαρτία και
πλειοψηφία.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την
30/6/2018, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα παράγωγα,
που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
2.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της
Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση
αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων,
την απομείωση των ενσώματων παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία, την πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήματος. Οι
εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις
ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:
Εγγυήσεις Πωλήσεων
Η Διοίκηση σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενο μελλοντικό κόστος εγγυήσεων των πωληθέντων αυτόματων ταμειακών - λογιστικών
μηχανών βάσει ιστορικών στοιχείων που διαθέτει μέσω του συστήματος παρακολούθησης της μεταβαλόμενης εγκατεστημένης βάσης των
μηχανών αυτών. Μέσω των επανεκτιμήσεων αυτών και της μηνιαίας διατήρησης των δεδομένων επιτυγχάνει να δημιουργεί προβλέψεις
με σκοπό την κάλυψη μελλοντικής ζημιάς από τις δοθείσες εγγυήσεις εμπορευμάτων. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη ταξινομείται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» και αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που αναμένεται να
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι πραγματικοί φόροι
εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, ή απρόβλεπτων
επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Αυτές οι αλλαγές μπορεί
να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που
προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και
τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους, στη χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. Επιπλέον
λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 5.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
7

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΤΗ
Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της
λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές
ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη
μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μία συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση
της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων,
όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού
σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 5.
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις εξετάζονται και εκτιμώνται για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από
εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία & και λοιπές παροχές προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στο 5% κατ’ έτος της συνολικής υποχρέωσης
αποζημείωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία βάσει της εργατικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία ξεκίνησε τον υπολογισμό αυτό
το έτος 2010 και έχει καλύψει το 40% της πρόβλεψης έως την 31/12/2017. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Σημείωση 18.
Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια
βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
Απαξίωση αποθεμάτων
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως
και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των
τυχόν εξόδων πώλησης.
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΤΗ
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων
μοντέλο του ΔΛΠ 39. Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της εταιρείας η επίδραση του προτύπου κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς
και στις μεταγενέστερες περιόδους δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις χρηματοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν
χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation)
στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει νωρίτερα τις τροποποιήσεις καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των
εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών
κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική
οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες και περιλαμβάνει επιπλέον απαιτήσεις
γνωστοποίησης, παρέχει δε ένα ενιαίο μοντέλο βασισμένο σε πέντε στάδια για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση εσόδων που
πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες. Απαιτεί οι εταιρείες να επιμερίζουν το έσοδο από συμβάσεις σε υποχρεώσεις
εκτέλεσης, με βάση σχετική τιμή πώλησης, βασιζόμενες στο μοντέλο των πέντε σταδίων.
Το νέο πρότυπο θα εφαρμοστεί από την εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2018, κατά την πρώτη εφαρμογή του προτύπου η εταιρεία θα
εφαρμόσει πλήρως το πρότυπο για την περίοδο 2018 και για τις προηγούμενες περίοδους θα αναγνωρίσει σωρευτικό αποτέλεσμα της
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 ως προσαρμογή στο αρχικό υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2018 (μέθοδος σωρευτικής
αναπλήρωσης).
Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης το ΔΠΧΑ 15 κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς και στις μεταγενέστερες περιόδους,
δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές
και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το
ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το
ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
Η επίδραση του προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΑΥΤΗ
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν
ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν
αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή
απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα
αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που
αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει
προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος
όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες
τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου
κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές
και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν
χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων
με τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισμού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά
για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή
του.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:
3.1 Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ (νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης). Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την μέση τιμή του ξένου νομίσματος το μήνα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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με βάση την τιμή του ξένου νομίσματος της 31ης Δεκεμβρίου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.2 Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις
της αξίας τους.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή και οι συντελεστές
απόσβεσης έχουν ως εξής:
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εξοπλισμός για δοκιμές
Κτίρια
Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
Εξοπλισμός γραφείων
Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός

Συντελεστές απόσβεσης
25%
20%
2,22%
20%
20%
20%

Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή
4 έτη
5 έτη
45 έτη
5 έτη
5 έτη
5 έτη

3.3 Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης,
η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το
μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας
χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με τη χρήση ενός προ φόρου
προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δε δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές
ροές, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε
κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην
αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δε συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το
ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενα έτη.
3.4 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί συνήθως το κόστος
απόκτησης πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα, ως διακρατούμενα μέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις και ως
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η Εταιρεία προσδιορίζει την κατηγοριοποίηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές
αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και το κόστος συναλλαγής εξοδοποιείται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων, μεταγενέστερα καταχωρούνται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια, οι απαιτήσεις και οι διακρατούμενες ως τη
λήξη επενδύσεις μεταγενέστερα καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Κέρδη / (ζημίες) από συμμετοχές
και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που
καταχωρούνται ως διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα «Λοιπά συνολικά εισοδήματα». Στην περίπτωση αποεπένδυσης ή
απομείωσης η διαφορά στην εύλογη αξία μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
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
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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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 (δηλ. την ημερομηνία που το
περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία).
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 είναι εξασκήσιμο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση
αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου.
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον
η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί
ως ακολούθως:
(i) Περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος:
Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το
ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού
στοιχείου (το επιτόκιο που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Το ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
(ii) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
Εάν υφίσταται απομείωση σε διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, το ποσό της απομείωσης
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν αποπληρωμές κεφαλαίου και αποσβέσεις) και της
τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στο παρελθόν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Το ποσό της απομείωσης μεταφέρεται από τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί
απομειώσεων μετοχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων ομολόγων αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων εφόσον η αύξηση στην εύλογη αξία των στοιχείων αυτών μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί με κάποιο γεγονός
το οποίο έλαβε χώρα μεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το
μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) από-αναγνωρίζονται 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 ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.
Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά
παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το
στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη
συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού
υπολοίπου του στοιχείου και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή
είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και / ή πώλησης επί του περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων
που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που
δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων
που διακανονίζονται ταμειακά) του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας
περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.
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καταστάσεων.
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Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η υποχρέωση 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.
3.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η τιμή κτήσης
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μεσοσταθμικού μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα
πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, μειωμένη με το εκτιμώμενο κόστος για την ολοκλήρωση αυτών και το εκτιμώμενο, για την
πραγματοποίηση της πώλησης, κόστος. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που
έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται.
3.6 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος
τους μειωμένο κατά τα ποσά που είναι πιθανό ότι δε θα εισπραχθούν. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η
εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται είτε ανά πελάτη ξεχωριστά είτε βάση ιστορικών τάσεων και στατιστικών
δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων
από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
3.7 Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος
Στο φόρο της χρήσης περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας
στην καθαρή θέση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση,
αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάση των ισχυουσών φορολογικών
διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε
εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας
και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές
αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής τους βάσης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός από τις
περιπτώσεις:
 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου
ή μίας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει
ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
 των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος
αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο
προβλεπόμενο μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες
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 ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:
 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση
εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
 των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν
στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών
διαφορών.
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάση φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο χρόνο που το περιουσιακό
στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η αξία των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο
βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση εν όλω ή εν μέρει.
3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος
της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, έως ότου οι ίδιες μετοχές
πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους,
περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
3.9 Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές
μισθώσεις. Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται
ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία μίσθωνε συγκεκριμένα πάγια τα οποία αφορούσαν συμβάσεις λειτουργικής και
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
3.10 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του
παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη
βάση με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος
και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που
οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης,
αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται
προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όμως για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται λεπτομέρειες στη σημείωση 22.
3.11 Προμηθευτές
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά την άσκηση
της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι
υποχρεώσεις προς προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
3.12 Παροχές σε Εργαζομένους
Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση τερματίζεται από την Εταιρεία πριν από την κανονική
ημερομηνία συνταξιοδότησης.. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την προγενέστερη από τις
ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δε δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και (β) όταν η
οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το κόστος για την αναδιάρθρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται
την καταβολή παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Η Εταιρεία για το σχηματισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, υπολογίζει κατ’ έτος το 5% της συνολικής υποχρέωσης
αποζημείωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει βάσει της εργατικής νομοθεσίας, υπολογιζόμενη
με βάση ποσοστό 100% της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης.
3.13 Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, τις
εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Πωλήσεις εμπορευμάτων
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων(ΑΤΜs POS, Kiosk, Servers,Routers κ.λ.π), μειωμένες με τις χορηγούμενες εκπτώσεις, αναγνωρίζονται ως
έσοδο όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στον αγοραστή και η είσπραξη της σχετικής απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος από επαγγελματικές υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν κατά την διάρκεια του έτους, καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν
με αξιοπιστία. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται
με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Όταν το αποτέλεσμα μίας συναλλαγής μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το έσοδο που σχετίζεται με τη συναλλαγή αναγνωρίζεται
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
και δεδομένου ότι το δικαίωμα στη λήψη του ανταλλάγματος έχει επιτευχθεί μέσω της παροχής των υπηρεσιών.
Έτσι, το έσοδο στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το κόστος που αναλογεί στο στάδιο ολοκλήρωσης
κάθε σύμβασης πλέον οποιονδήποτε αναλογούντα κέρδη μείον ποσά που είχαν αναγνωριστεί σε προηγούμενες περιόδους όπου είναι
σχετικό.
Όταν το αποτέλεσμα μίας συναλλαγής δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνο στον βαθμό που το κόστος
παροχής υπηρεσιών είναι ανακτήσιμο. Κανένα ποσό εσόδου δεν αναγνωρίζεται στην περίπτωση που υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα
αναφορικά με την ανακτησιμότητα του εισπρακτέου ανταλλάγματος ή όταν το δικαίωμα είσπραξης καθίσταται μη πιθανό για λόγους
που είναι εκτός του ελέγχου της εταιρείας. Οι αναμενόμενες ζημιές αναγνωρίζονται αμέσως μόλις καταστούν πιθανές βάσει των πιο
πρόσφατων εκτιμήσεων του εσόδου και του κόστους.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δεδουλευμένος (με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου).
3.14 Διανομή Μερίσματος
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους αναγνωρίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται προς
διανομή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.15 Λειτουργικά Έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς οι υπηρεσίες αναλίσκονται ή κατά την ημερομηνία
της διενέργειας των εξόδων.
4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
2017

2016

Υπηρεσίες Διαχείρησης έργων

466.779

539.844

Υπηρεσίες Υποστήριξης λογισμικού

243.239

313.462

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

213.477

202.617

Σύνολο

923.495

1.055.923

2017

2016

-

64.935

9.512

7.987

672

712

10.184

73.634

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Εξοδα τραπεζών
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά έσοδα

2017

2016

62.121

73.796

571.193

-

575

637

Σύνολο

633.889

74.433

Σύνολο Έσοδα-(Έξοδα)

623.705

799

Τόκοι δανείου
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιποί τόκοι τραπεζών

6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16 Ιουλίου 2015 και το Νόμο 4336/2015 που δημοσιεύτηκε τη 14 Αυγούστου
2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προπληρωμή φόρου
εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100% σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.
Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4223/2013, τα μερίσματα που διανέμονται σε εταιρείες
εντός του ίδιου ομίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και μετά, εξαιρούνται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από τον
παρακρατούμενο φόρο, με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων, ότι η μητρική εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία που διανέμει το μέρισμα
με ποσοστό τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόμενα έτη.
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου
εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις μέχρι και το 2010, οι οποίες
υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τα κέρδη ή οι ζημίες που εχουν δηοωθεί, για φορολογικούς σκοπούς,
παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούμενου και, με βάση τους ελέγχους αυτούς, να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές
ζημίες, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών
των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας
χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία
μετά από φορολογικό έλεγχο.
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 για τις χρήσεις 2011 έως 2013 και στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 για τις
χρήσεις 2014 και μετέπειτα, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου ο Νόμιμος
Ελεγκτής, ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής,
ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν
έχουν οριστικοποιηθεί παρόλα ταύτα επειδή έχει επέλθει η πενταετία απο το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να ασκήσει το
δικαίωμα ελέγχου, η χρήση αυτή θεωρείται ότι έχει περαιωθεί. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 έχει εκδοθεί «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη
πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση
2017 ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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6.1 Φόροι εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα, αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

2017
(497.447)
(24.715)
(522.162)

2016
(190.305)
(9.203)
(199.508)

Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος, όπως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αυτών που προκύπτουν
από την εφαρμογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

2017

2016

Κέρδη πρό φόρων

696.783

258.244

Συντελεστής φόρου

29%

29%

Αναλογούν φόρος

(202.067)

(74.891)

Φορολογικές αναμορφώσεις
εξόδων

(256.510)

(100.124)

(63.585)

(24.493)

(522.162)

(199.508)

Λοιπά
Σύνολο φόρου

Το υπόλοιπο του φόρου εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 αφορά υποχρέωση που ανέρχεται σε Ευρώ 268.432 (31 Δεκεμβρίου
2016: απαίτηση Ευρώ 21.041).

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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6.2 Αναβαλλόμενοι φόροι
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναλύονται ως εξής:
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Επίδραση στα
αποτελέσματα
χρήσης 2017

Υπόλοιπο
31/12/2016

Υπόλοιπο
31/12/2017

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
- Προβλέψεις διαφόρων εξόδων(εγγυήσεις πωλ.)

20.737

21.628

42.365

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία (πριν από συμψηφισμό)

20.737

21.628

42.365

-

-

-

Συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία (μετά από συμψηφισμό)

20.737

21.628

42.365

4.979

(21.901)

(16.922)

(145.936)

(25.877)

(171.813)

(18.355)

5.145

(13.210)

7.286

(3.710)

3.576

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία

(152.026)

(46.343)

(198.369)

Υποχρεώσεις / (απαιτήσεις) από αναβαλλόμενη φορολογία, καθαρά

(131.289)

(24.715)

(156.004)

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
- Ενσώματα πάγια στοιχεία
- Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
- Πρόβλεψη εκτάκτων αμοιβών προσωπικού(bonus)
- Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης είναι βραχυπρόθεσμο.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
18

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΤΗ

7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Η/Υ- hardware

Αξία κτήσης 31/12/16

Εξ/σμος
γραφείων

κτίρια

Σύνολο

143.817
16.156
(529)

262.282
7.723
-

188.624
-

594.723
23.879
(529)

159.444

270.005

188.624

618.073

Μειώσεις αποσβέσεων

112.099
10.676
-

254.262
3.039
-

102.577
12.538
-

478.938
26.253
-

Σωρευμένες αποσβέσεις
31/12/17
Αναπόσβεστη αξία 31/12/16
Αναπόσβεστη αξία 31/12/17

132.774
21.719
26.670

257.301
8.020
12.704

115.115
86.046
73.508

505.191
115.785
112.882

Προσθήκες
Μειώσεις

Αξία κτήσης 31/12/17
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Σωρευμένες αποσβέσεις
31/12/16
Αποσβέσεις χρήσης

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των ενσώματων παγίων. Δεν υπάρχουν σημαντικές
ενδείξεις απομείωσης της αξίας των παγίων.

8. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων και κοινοφελών οργανισμών
Σύνολο

2017
31.231
31.231

2016
31.231
31.231

2017
1.426.523
(659.762)
766.761

2016
1.477.175
(631.164)
846.011

2017
631.164
28.598
659.762

2016
550.366
80.798
631.164

9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Εμπορεύματα
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο
Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Σχηματισμός πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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10. ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 10)
Πελάτες
Πρoβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

2017
331.781
2.458.553
(12.329)
2.778.005

2016
183.805
2.998.366
(25.124)
3.157.047

2017
25.124
(12.795)
12.329

2016
51.170
(20.694)
(5.352)
25.124

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρήση πρόβλεψης
Μείωση πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων της Εταιρείας, πριν τον σχηματισμό προβλέψεων για επισφάλεια.
Σύνολο πελατών
2.790.334

0-30
2.442.465

31-60
140.818

61-90
123.606

91-180
82.003

181-360
0

>360
1.442

11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αναλύονται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΖΙΡΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΕΛΑΤΕΣ
2017
NCR ( Middle East) Ltd

2016
843.313
274.627

NCR North Africa

2017

2016

806.765

219.950

76.048
18.682

183.817

21.811

NCR Qatar

24.566

58.955

-

8.553

NCR Dubai

64.546

157.556

-

15.449

NCR Abu Dhabi

60.208

50.964

-

8.413

NCR Pakistan

42.167

11.492

40.519

1.859

NCR UK

52.582

108.597

20.690

32.991

-

8.045

-

-

11.973

-

6.842

7.452

NCR Kuwait

5.044

21.437

-

-

Other related parties

8.301

42.400

21.968

21.810

1.387.327

1.450.029

331.781

191.257

INDONESIA - P.T. NCR RENCANA
NCR CORPORATION-U.S AREA

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΖΙΡΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2017
NCR GLOBAL SOLUTIONS LTD

2016

2017

2016

7.913.708

4.620.787

287.763

(864.758)

NCR ( Middle East) Ltd

107.212

261.801

(6.229)

(203.149)

NCR Dubai

167.418

159.280

(112.226)

(128.636)

NCR Dutch Holdings BV

431.562

286.891

(32.619)

(33.632)

NCR Corporation U S AREA

1.719

24.036

-

-

NCR UK Limited
NCR PAYMENTS & SERV
MALAYSIA SDN BHD 773

1.106

34.451

-

(45)

22.737

-

-

-

Other related parties

56.554

213.029

(5.992)

(13.798)

8.702.016

5.600.275

130.697

(1.244.018)

ΣΥΝΟΛΑ

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Το ενδοεταιρικό δάνειο που έχει δώσει η Εταιρεία σε εταιρεία του Ομίλου ύψους Ευρώ 2.000.000 αναλύεται στη σημείωση 13.
Οι εισπραχθέντες τόκοι για την χρήση 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 73.796 και για τη χρήση 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 60.833.
12. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Απαίτηση από δάνειο σε μητρική εταιρεία
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Ενδοεταιρικές απαιτήσεις τόκων (Σημείωση 13)

2017
2.000.000
25.500

2016
2.000.000
32.954
25.500

Απαίτηση από φόρους τόκων παρακρατηθέντες

102.509

102.252

2.128.009

2.160.706

Σύνολο

13. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει στην εταιρεία του Ομίλου με επωνυμία NCR DUTCH HOLDINGS BV ( που είναι και η μητρική εταιρεία),
δάνειο ύψους Ευρώ 3.000.000 με επιτόκιο 3% εκ του οποίου επιστράφηκε ποσό Ευρώ 1.000.000 τον Ιούνιο του 2016 για την πληρωμή
μερισμάτων στην μητρική εταιρεία. Το υπόλοιπο ποσό δανείου Ευρώ 2.000.000 παραμένει έως σήμερα απαίτηση από την μητρική
εταιρεία και μπορεί να επιστραφεί οποτεδήποτε ζητηθεί.
Στη διάρκεια του 2017, το ύψος των ειπραχθέντων τόκων ανέρχεται σε Ευρώ 60.833 ενώ η απαίτηση από τόκους στο τέλος του έτους
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.500.
14. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αυτών αναλύονται ως εξής:
2017
890
2.331.408
2.332.298

Ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

2016
1.612
1.527.073
1.528.685

Τα ανωτέρω ποσά αναλύονται ανά τύπο νομίσματος ως εξής

Χρηματικά διαθέσιμα

Ποσά σε Ευρώ

Ποσά σε USD

2.252.603

94.289

Σύνολο σε Ευρώ

2.332.298

Το ισοδύναμο υπόλοιπο του ποσού δολαρίων ΗΠΑ 94.289 ήταν σε Ευρώ 79.695.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Πιστωτική διαβάθμιση ταμειακών διαθεσίμων
Η πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα με βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) έχει ως εξής:

A+
RD

2017

2016

1.934.104
397.304

915.302
611.771

2.331.408

1.527.073

15. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
15.1 Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 2.383.913, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 78.444
ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 30,39 η κάθε μία.
Με βάση το μετοχολόγιο της η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:
Επωνυμία μετόχου
NCR DUTCH HOLDINGS BV

Αριθμός
μετοχών
78.444

2017
100%

2016
100%

15.2 Τακτικό αποθεματικό
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, παρακρατείται ετησίως το 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών,
μετά από φόρους, για τη δημιουργία τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν τη
διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι
υποχρεωτική, όταν το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού φθάσει το 1/3 του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τo αποθεματικό
αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους.
Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Την 31 Δεκεμβρίου 2017 και την 31 Δεκεμβρίου
2016 το τακτικό αποθεματικό ανήλθε σε Ευρώ 837.633.
15.3 Λοιπά αποθεματικά
Στα Λοιπά αποθεματικά Ευρώ 713.409 την 31 Δεκεμβρίου 2017 και Ευρώ 713.409 την 31 Δεκεμβρίου 2016 περιλαμβάνονται τα μη
διανεμηθέντα αποθεματικά που προκύπτουν από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο.
16. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Με βάση την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται, κάθε χρήση, να διανέμουν στους μετόχους τους, τουλάχιστον
το 35% των κερδών, μετά από φόρους, και μετά από την κράτηση για τακτικό αποθεματικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων αποφασίσει διαφορετικά με συγκεκριμένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:
2017
400.242
(130.697)
269.545

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 11)
Σύνολο

2016
271.688
1.244.018
1.515.706

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.

18. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
2017

2016

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

115.938

105.965

Λοιπές υποχρεώσεις

148.548

149.882

Φ.Π.Α. πληρωτέος

362.258

467.582

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

59.741

53.670

Λοιπές υποχρεώσεις σε φόρους

29.603

37.972

Προκαταβολές πελατών

22.136

39.470

738.224

854.541

Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
19. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
2017

2016

2.092.663

2.091.630

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

433.516

450.880

Λοιπές παροχές

152.745

64.992

2.678.924

2.607.502

Μισθοί και ημερομίσθια

Σύνολο

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης,
το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων του τρέχοντος μήνα πριν την απόλυση, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας τους (απόλυση με προειδοποίηση, απόλυση χωρίς
προειδοποίηση ή συνταξιοδότηση). Επίσης, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 έχει μειωθεί τόσο ο χρόνος προειδοποίησης
όσο και τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε
εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου δηλ. την 12/11/2012, 17 έτη υπηρεσίας
και άνω στον ίδιο εργοδότη και απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης
αποζημίωσης λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου αλλά μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.800. Η οφειλόμενη αποζημίωση,
σε περίπτωση πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, είναι ίση με κατ’ ελάχιστο 50% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε
περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας και σε κατ’ ελάχιστο ποσοστό 40% σε περίπτωση που έχουν και επικουρική ασφάλιση και σε
περίπτωση που δικαιούνται την επιπρόσθετη αποζημίωση, αυτή υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα
πριν την λύση της σύμβασης εργασίας τους, χωρίς περιορισμό στο ποσό των αποδοχών όπως ανωτέρω. Τέλος, σύμφωνα με το
ελληνικό εργατικό δίκαιο, προβλέπονται και περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση όπως ενδεικτικώς
αναφερομένων π.χ. περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, περίπτωση απόλυσης με σύμβαση εργασίας για τους πρώτους 12 μήνες,
υποβολή μήνυσης για αξιόποινη πράξη που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του, θάνατος εργαζόμενου κ.λπ..
Η Εταιρεία για το σχηματισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, υπολογίζει κατ’ έτος το 5% της συνολικής υποχρέωσης
αποζημείωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει βάσει της εργατικής νομοθεσίας, υπολογιζόμενη
με βάση ποσοστό 100% της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Η εταιρεία ξεκίνησε τον υπολογισμό αυτό το έτος 2010 και την
31/12/2017 η Εταιρεία έχει καλύψει το 40% της συνολικής υποχρέωσης της 31 Δεκεμβρίου 2017.
Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
2017

2016

343.143

325.273

57.516

17.870

400.659

343.143

31.12.2017

31.12.2016

Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη

106.006
126.594

95.829
174.486

Σύνολο

232.600

270.315

Πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης
Σχηματισμός πρόβλεψης χρήσης
Πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης

20. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Οι λειτουργικές μισθώσεις αφορούν σε εκμισθώσεις αυτοκινήτων και κτιρίων
31/12/2017
Δεσμεύσεις

Εντός 1 έτους

1 έως 5 έτη

Σύνολο

Ενοίκια κτιρίων

78.600

88.600

167.200

Ενοίκια αυτοκινήτων

27.406

37.994

65.400

106.006

126.594

232.600

Σύνολο

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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21. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς κινδύνους μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που διάθέτει:
-

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος της αγοράς

21.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Λόγω της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών η Εταιρεία τιμολογεί και εισπράττει κυρίως σε Ευρω και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται
σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του Ευρώ. Ομοίως οι πληρωμές
των προμηθευτών είναι σε Ευρώ.
Η Εταιρεία διατηρεί μικρό μέρος των διαθεσίμων της σε δολάρια ΗΠΑ για την κάλυψη των εκάστοτε υποχρεώσεών της στο ίδιο
νόμισμα.
Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι περιορισμένη.
21.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή
συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται κυρίως από
απαιτήσεις από πελάτες.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Αξίες κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης
Πελάτες
Απαιτήσεις από δάνεια
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Λοιπές απαιτήσεις
Μακροχρόνιες απαιτήσεις
Σύνολο

2017
2.778.005
2.000.000
2.332.298
128.009
31.231
7.269.543

2016
3.157.047
2.000.000
1.528.685
160.706
31.231
6.877.669

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Τα
δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που
χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο.
Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα που να προέρχονται από ένα και μόνο πελάτη της Εταιρείας οπότε δεν παρατηρείται συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχείο με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες
μακροοικονομικές συνθήκες ασκούν σημαντική πίεση στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της
Εταιρείας είναι επενδυμένα για μικρό χρονικό διάστημα.(Σημείωση 14)
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο διότι
αποτελούνται κυρίως από δάνεια προς την μητρική εταιρεία.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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21.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις όταν απαιτείται.
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας:
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις έως 1 έτος
Προμηθευτές
Λοιπές

Βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις
Σύνολο

2017

2016

269.545

1.515.706

738.224

854.541

1.007.769

2.370.248

21.4 Κίνδυνος της αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και
τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός
της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών
παραμέτρων.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου που να αποτιμώνται στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος και παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) που να χαρακτηρίζει
ως μέσα αντιστάθμισης λογιστικού μοντέλου αντιστάθμισης εύλογης αξίας. Επομένως, μία αλλαγή των επιτοκίων κατά την
ημερομηνία ισολογισμού δε θα επηρέαζε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος λόγω εύλογων αξιών.
Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Σε συνέχεια των ελέγχων κεφαλαίων
που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες συναλλαγές και οι συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές
επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και των περιορισμών στις πληρωμές στο εξωτερικό.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ωστόσο η συνεχιζόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα
του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις εργασίες της
Εταιρείας, στα αποτελέσματα των εργασιών, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι
κεφαλαίων θα αρθούν εντός του 2018 και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα
εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα.
Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την
αξιολόγησή της, η διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017.
22. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν έχει δικαστικές υποθέσεις την 31.12.2017.
Λεπτομέρειες για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στην σημείωση 6.
Το ΔΣ της εταιρείας προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.
23. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχει κανένα άλλο σημαντικό γεγονός προς γνωστοποίηση μετά την ημερομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2017.
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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