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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(INTERFACE) AE:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη
χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017 προς έγκριση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
Η INTERFACE για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017 δεν ανέπτυξε δραστηριότητα και ο
κύκλος εργασιών ήταν μηδενικός, έναντι πωλήσεων 104 χιλ. του 2016.
Τα αποτελέσματα προ φόρων για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 19 χιλ. έναντι ζημιών
181 χιλ. του 2016 αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημίες 19 χιλ. έναντι 219 χιλ.
το 2016 αντίστοιχα.
Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις.
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 δεν απασχολούσε προσωπικό (2016: 0).
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας από την έλλειψη του κύκλου εργασιών της
και δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις και το δανεισμό της. Επίσης οι
χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας, τα ζημιογόνα αποτελέσματα της κλειόμενης
χρήσης καθώς και το γεγονός ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της έχουν καταστεί αρνητικά, κάνουν εμφανή τη δυσκολία της Εταιρείας να
συνεχίσει την δραστηριότητα της. H Διοίκηση βρίσκεται σε αναμονή για την περίπτωση που
υπάρξουν πρόσφορες συνθήκες για επιχειρηματική ανάπτυξη επανεκκίνησης της εμπορικής της
δραστηριότητος ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανόρθωσης
της εταιρείας στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και στις παρούσες συνθήκες όπως
αυτές έχουν διαμορφωθεί. Έχοντας υπόψη τις συνθήκες αυτές, η διοίκηση αποφάσισε να
συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις υπό το πρίσμα της ομαλής συνέχισης της
δραστηριότητας.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η συρρίκνωση των δραστηριοτήτων και η δεινή θέση, όπως περιγράφηκε παραπάνω, στην
οποία έχει περιέλθει η Εταιρεία, περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες της διοίκησης, καθώς
και την αναγκαιότητα εν γένει, να διαχειρισθεί τους χρηματοοικονομικούς της κινδύνους, οι
οποίοι λόγω των συνθηκών είναι σημαντικά περιορισμένοι.
Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί πωλήσεις, δεν εξυπηρετεί τις δανειακές και λοιπές της
υποχρεώσεις και δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που να είναι τοκοφόρα ή σε
συνάλλαγμα. Περισσότερες εξηγήσεις παρέχονται στη σημείωση 3 των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Το 2018 κατά γενική ομολογία θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για το σύνολο της
Ελληνικής οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό
επιχειρηματικό περιβάλλον και στις παρούσες συνθήκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, δεν
έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό για την επανεκκίνηση της εμπορικής της δραστηριότητος της
Εταιρείας.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ KAI ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Συνοπτικά, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες του
Ομίλου ALTEC, είναι οι παρακάτω:
1.1. - 31.12.2017

Α. Εταιρείες
ALTEC ΑΒΕΕ
MICROLAND A.E
ALTEC INTEGRATION ΑΕ
OTS
Β. Διευθυντικά στελέχη-Μέλη
Διοίκησης

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από /
(αμοιβές σε)
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

0
0
0

4
0
0

0
23.314
0

1
0
713

0

4

23.314

714

0

0

0

0

Οι ανωτέρω συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα αφορούν πωλήσεις - αγορές και παροχή
υπηρεσιών προς και από τις συνδεδεμένες εταιρίες, οι οποίες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς.
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί η ληφθεί εγγυήσεις για της παραπάνω απαιτήσεις.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Αρνητική Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων και
συνολικού εισοδήματος, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση ταμειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις.
Κατά τη γνώμη μας, και εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Αρνητική Γνώμη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση για Αρνητική Γνώμη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η Εταιρεία, όπως περιγράφεται στη σημείωση 2 επί των
οικονομικών καταστάσεων, δεν παρουσιάζει δραστηριότητα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει
πρόβλημα έλλειψης ταμειακών εισροών και να βρίσκεται σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων
της. Επίσης οι χρηματοοικονομικοί της δείκτες όσο και τα αποτελέσματα της καθώς και οι
συσσωρευμένες ζημίες και τα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια, εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για την
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Η Εταιρεία συνέταξε τις
οικονομικές καταστάσεις υπό το πρίσμα της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας. Δεν τέθηκε
υπόψη μας επαρκής τεκμηρίωση και εύλογη διασφάλιση για την προοπτική της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της και ως εκ τούτου δεν θεωρούμε τη βάση της ομαλής συνέχισης
της δραστηριότητας ως ενδεδειγμένη.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για αρνητική
γνώμη.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

AUDIT SERVICES Α.Ε.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται
με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
➢ Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος
μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.
➢ Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
➢ Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
Διοίκηση.
➢ Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
➢ Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του
ελέγχου μας.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
γ) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητικό, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζαλόγγου 4, 153 43
Αγία Παρασκευή
Α.Μ. ΣΟΕΛ 162

Σωτήριος Σώκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 17011

7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ...................................................................................... 9
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .................................................................... 9
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ.......................................................... 10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ......................................................... 11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ.................................................................................... 12
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................... 13
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ......................... 13
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .......................................... 20
4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ............................................... 23
5. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ..................................................................................................... 24
6. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ....................................................................................................... 24
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) ............................................................................................. 24
8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ............................................................................................... 24
9. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ......................................................... 26
10.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ........................................................ 26
11.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ .............................. 26
12.
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ ...................................................................................................... 26
13.
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ .................................................................................. 27
14.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .................................................................................. 27
15.
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .................................................... 27
16.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ........................................................................... 28
17.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ................................................... 30
18.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ................. 30
19.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ .............................................................................. 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτά κέρδη
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος

1.1.-31.12.2017
0
0
0
(5.523)
(12.886)
0
54
(18.355)
0
(265)
(265)
(18.620)
24.133
5.513

1.1.-31.12.2016
104.094
(13.227)
90.867
(76.337)
(178.119)
0
(10.426)
(174.014)
0
(6.585)
(6.584)
(180.599)
(38.787)
(219.385)

1.1.-31.12.2017
5.513

1.1.-31.12.2016
(219.385)

0

0

0

0

5.513

(219.385)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σημ.
Καθαρές ζημιές μετά φόρων
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/ εισοδήματα:
Επίδραση, μείον αναβαλλόμενοι φόροι, αναλογιστικών
κερδών/(ζημιών) αναθεωρημένου ΔΛΠ 19
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/ εισοδήματα μετά από
φόρους
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών) / κερδών χρήσης
μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.

31.12.2017

31.12.2016

338
36.467
36.805

338
36.467
36.805

0
10.030
14.964
24.994
61.799

13.000
44.273
56.843
114.116
150.921

723.729
294.968
50.345
(1.503.620)
(434.579)

723.729
294.968
50.345
(1.509.133)
(440.092)

0
100.000
100.000

24.133
100.000
124.133

124.868
59.291
212.219
396.378
496.378

192.590
59.111
215.179
466.880
591.013

61.799

150.921

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό και λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2017
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως
Σύνολο συγκεντρωτικών
(ζημιών) / κερδών χρήσης
μετά από φόρους
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου
2017

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2016
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως
Σύνολο συγκεντρωτικών
(ζημιών)/κερδών χρήσης
μετά από φόρους
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου
2016

Μετοχικό
κεφάλαιο
723.729

Υπέρ το
άρτιο
294.968

Τακτικό &
λοιπά
αποθεματικά
50.345

Σωρευμένα
κέρδη/
(ζημίες)
(1.509.133)

Σύνολο
(440.092)

5.513

5.513

0

0

0

5.513

5.513

723.729

294.968

50.345

(1.503.620)

(434.579)

Μετοχικό
κεφάλαιο
723.729

Υπέρ το
άρτιο
294.968

Τακτικό και
λοιπά
αποθεματικά
50.345

Σωρευμένα
κέρδη/
(ζημίες)
(1.289.748)

Σύνολο
(220.706)

(219.385)

(219.385)

0

0

0

(219.385)

(219.385)

723.729

294.968

50.345

(1.509.133)

(440.092)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1.1.-31.12.2017

1.1.-31.12.2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων

(18.620)

(180.599)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

0
0
265
0
(18.355)

23.041
(45.075)
6.585
86.397
(109.652)

13.000
34.243

107.447
32.662

(67.723)
(2.959)
0
(85)
(41.879)

(11.108)
(61.525)
(27.968)
(454)
(70.596)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Ταμειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες

0
0
0

(0)
0
(0)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις δανείων
Εξοφλήσεις δανείων
Ταμειακές εισροές / (εκροές) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0
0
0

0
0

0
(41.879)
56.843
14.964

0
(70.596)
127.439
56.843

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες
Τόκοι πληρωθέντες
Ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες

Χρηματικά διαθέσιμα συγχωνευθέντων
Καθαρή αύξηση/ μείωση χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (INTERFACE) ΑΕ», εφεξής η
«Εταιρεία», είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση:
Λ. Πειραιώς 35 & Κονδύλη – Μοσχάτο Αττικής.
Η Εταιρεία είναι μέλος του ομίλου ALTEC («ο Όμιλος») ο οποίος απαρτίζεται από ένα σύνολο
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ρουμανία) και παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες στην στον χώρο των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Η Μητρική
εταιρεία του Ομίλου είναι η ALTEC Α.Β.Ε.Ε., οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στην
αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 εγκρίθηκαν για
έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 30η Απριλίου 2017.

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Συνέχιση δραστηριότητας
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας από την έλλειψη του κύκλου εργασιών της
και δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις και το δανεισμό της. Επίσης οι
χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας, τα ζημιογόνα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης
καθώς και το γεγονός ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της έχουν καταστεί αρνητικά, κάνουν εμφανή τη δυσκολία της Εταιρείας να συνεχίσει την
δραστηριότητα της. H Διοίκηση βρίσκεται σε αναμονή για την περίπτωση που υπάρξουν
πρόσφορες συνθήκες για επιχειρηματική ανάπτυξη επανεκκίνησης της εμπορικής της
δραστηριότητος ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανόρθωσης
της εταιρείας στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και στις παρούσες συνθήκες όπως
αυτές έχουν διαμορφωθεί. Έχοντας υπόψη τις συνθήκες αυτές, η διοίκηση αποφάσισε να
συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις υπό το πρίσμα της ομαλής συνέχισης της
δραστηριότητας.
Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή
τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις,
αναφέρονται στη σημείωση 4.
Λειτουργικό νόμισμα
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές
αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών στοιχείων.
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Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω αρχές έχουν εφαρμοστεί για όλες της
χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
2.1

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους.
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσης τους το οποίο μειώνεται με τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωση. Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου
ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς
συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς,
καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για
την κατά προορισμό χρήση του. Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με
ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των
επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

14-50 έτη
10-15 έτη
5-20 έτη
5-15 έτη

Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Οι
εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής
σύμβασης μισθώσεως.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές
αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Οι δαπάνες δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή
παγίων στοιχείων για τα οποία απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα κατασκευαστικής
περιόδου, προσαυξάνουν το κόστος των παγίων μέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιμα
προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των χρηματικών
ποσών που δανείστηκαν μέχρι τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων
παγίων, αφαιρούνται από το κόστος δανεισμού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης.

14

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισμού καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου
πραγματοποίησής τους.
2.2

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιμη ζωή, όπως για
παράδειγμα η υπεραξία, δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για απομείωση.
Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό είναι η
υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης και της
αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμες
ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία εκτός από την υπεραξία που υπέστη απομείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή
της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων, εκτός της υπεραξίας, που
λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση
αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός
αναγνωρίζεται ως έσοδο.
2.3

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων
και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς
αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας
αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων µε το πραγματικό
επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.
2.4

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις
όψεως, άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με αρχική ληκτότητα τριών
μηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται
στην κατάσταση οικονομικής θέσης στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
2.5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την
έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης εμφανίζεται στα ίδια κεφάλαια
αφαιρουμένου του σχετικού φόρου εισοδήματος.
2.6

Δάνεια

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής
πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε
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διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.
2.7

Μισθώσεις

Οι μισθώσεις στις οποίες ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που
γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Η Εταιρεία μισθώνει ενσώματα πάγια στοιχεία. Οι μισθώσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων,
όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της ιδιοκτησίας
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου
και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων.
Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική
υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά
έξοδα, απεικονίζονται στο κονδύλι ‘Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης’ στην κατάσταση
οικονομικής θέσης. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης, χρεώνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Τα ενσώματα πάγια
στοιχεία που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης.
2.8

Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων
κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού
νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι
θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά
μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
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αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες
χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να
ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
2.9

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι
ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική,
τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς
για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που
σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.10 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον
αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που
καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των
συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της
διανομής τους.
2.11

Έξοδα

Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μίσθιου.
Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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2.12 Μετατροπή ξένου νομίσματος
(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας της
Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών ή αποτίμησης
όπου τα στοιχεία επιμετρούνται εκ νέου. Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή στο τέλος της χρήσης των
νομισματικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων στο κονδύλι ‘Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)’.
Μεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων σε ξένο νόμισμα που κατατάσσονται ως
διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από
μεταβολές στο αποσβεσμένο κόστος του χρεογράφου και από άλλες αλλαγές στη λογιστική
αξία του χρεογράφου. Οι συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με τις αλλαγές στο
αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και οι άλλες μεταβολές στη λογιστική
αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.
Οι συναλλαγματικές διαφορές χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
όπως μετοχές που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα χρήσης ως μέρος του κέρδους ή ζημιάς της εύλογης αξίας. Οι
συναλλαγματικές διαφορές χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, όπως μετοχές που
κατατάσσονται ως διαθέσιμες προς πώληση, περιλαμβάνονται σε αποθεματικό στα ίδια
κεφάλαια.
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2.13

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ:
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν θεσπισθεί και τεθεί σε ισχύ από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ,
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά με τα Πρότυπα και
τροποποιήσεις αυτών που παρατίθενται παρακάτω και τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ,
η Εταιρεία αποφάσισε τη μη πρόωρη εφαρμογή τους στην κατάρτιση των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Τίτλος
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014)
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) Δικαίωμα προπληρωμής με αρνητική
αποζημίωση
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά
μέσα με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός
προγράμματος
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) Μεταφορές από και προς επενδύσεις σε
ακίνητα
Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2014-2016 – Τροποποίηση στο
ΔΠΧΑ 1 & ΔΛΠ 28
Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2015-2017 – Τροποποίηση στο
ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 12 & ΔΛΠ 23
Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή
τιμήματος
Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος
*: Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ημερομηνία Εφαρμογής –
ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019*
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019*
1 Ιανουαρίου 2021*
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2018*
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019*
1 Ιανουαρίου 2019*
1 Ιανουαρίου 2018*
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019*
1 Ιανουαρίου 2018*
1 Ιανουαρίου 2019*

Τα πρότυπα με έναρξη εφαρμογής στην επόμενη χρήση και τα οποία έχουν σχέση με τη
λειτουργία της Εταιρείας, ο τρόπος εφαρμογής τους και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στη
χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα αυτών, περιγράφονται ως εξής:
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το
οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται
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σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης
βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο υφιστάμενο μοντέλο του
ΔΛΠ 39.
Η Εταιρεία αποφάσισε να μην εφαρμόσει το νέο πρότυπο αναδρομικά και ως εκ τούτου, με την
πρώτη μετάβαση από 1 Ιανουαρίου 2018 θα πρέπει αναπροσαρμόσει τη συγκριτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση της προηγούμενης χρήσης. Η επίπτωση από την εφαρμογή
αυτή αφορά κυρίως την απομείωση ορισμένων εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. Για τις
απαιτήσεις αυτές, απαιτείται να εφαρμοστεί μια απλοποιημένη μέθοδος προκειμένου να
υπολογισθούν οι πιστωτικές ζημίες οι οποίες αναμένονται να προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής των εν λόγω απαιτήσεων, εκτιμώντας τη ζημία που πρόκειται να προκύψει παρά αυτή που
έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, θα βασιστεί στην πρόσφατη διαθέσιμη
πληροφόρηση και ενδεχομένως θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ζημιών από προβλέψεις
για επισφαλείς πελάτες με αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια της 1 Ιανουαρίου
2017. Δεδομένου ότι στην κλειόμενη και στις προηγούμενες χρήσεις έχουν διενεργηθεί
εκτεταμένες απομειώσεις για επισφαλείς πελάτες η διοίκηση αναμένει ότι δεν θα υπάρξει
σημαντική επίδραση για την Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»:
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 της στο ποσό το οποίο αναμένει να
δικαιούται ως αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Δεδομένου ότι ο η Εταιρεία
αποφάσισε να μην εφαρμόσουν το νέο πρότυπο αναδρομικά, πραγματοποιώντας την πρώτη
μετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2018 θα πρέπει αναπροσαρμόσουν τη συγκριτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση της προηγούμενης χρήσης.

3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των χρηματοοικονομικών
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της
Εταιρείας στο χρηματοοικονομικό πεδίο.
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διενεργείται από ένα κεντρικό τμήμα
διαχείρισης διαθεσίμων, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το
τμήμα
διαχείρισης
διαθεσίμων
αναγνωρίζει,
υπολογίζει
και
αντισταθμίζει
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες λειτουργικές μονάδες
του Ομίλου ALTEC αποσκοπώντας στο βέλτιστο όφελος των μετόχων.
Η κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας αποτελείται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Η
Εταιρεία δεν υπόκειται σε θεσμοθετημένες ρυθμίσεις κεφαλαιακής επάρκειας εκτός από αυτές
τις οποίες ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από
βραχυπρόθεσμα δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο
κίνησης.
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
α) Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται καθώς η Εταιρεία λειτουργεί στο εθνικό (τοπικό) περιβάλλον
της Ελλάδος και το νόμισμα είναι το Ευρώ. Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται
συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά. Οι τιμολογήσεις της Εταιρείας
γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. Επίσης δεν υπάρχουν ανειλημμένες ή προγραμματισμένες
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού, και δεν
αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από συναλλαγματικές διαφορές.
(ii) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων καθώς δεν έχει επενδύσεις σε
οντότητες.
(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία δεν είχε
προθεσμιακές καταθέσεις.
Ο κίνδυνος επιτοκίου αυξάνεται από τις δανειακές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές
υπόκεινται σε μεταβλητά επιτόκια που βασίζονται στο Euribor και εκθέτουν την Εταιρεία σε
κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες αντιστάθμισης
(hedging) του επιτοκιακού κινδύνου. Λόγω των τρεχουσών οικονομικών δυσχερειών, η
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού της Εταιρείας, δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθόσον τα δάνεια
δεν εξυπηρετούνται.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τις
εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες και τους πιστωτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτοί.
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση.
Επίσης σημαντικό μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δίκαιου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τη
Διοίκηση.
Δεδομένης της έλλειψης πωλήσεων της χρήσης, οι απαιτήσεις πελατών προέρχονται κυρίως
από πωλήσεις των προηγουμένων χρήσεων για τις οποίες έχουν διενεργηθεί εκτεταμένες
προβλέψεις. Στο τέλος της περιόδου, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιώδης
πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από τις ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο έχουν ως εξής:
Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
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31.12.2017
10.030
14.964
24.994

31.12.2016
57.273
56.843
114.116
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών γραμμών.
Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, η δυνατότητα
χρηματοδότησης εξαρτάται από τις πιστώτριες τράπεζες. Με το ίδιο σκεπτικό, η διαχείριση της
ρευστότητας για την ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται ομοίως
από τις παρεχόμενες γραμμές από τις πιστώτριες τράπεζες.
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις
ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης
ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής
ποσά που εμφανίζονται στον παρακάτω
ταμιακές ροές.

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας,
με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την
θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα
πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες

31.12.2017
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2016
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
59.291
337.087
396.378
Έως 1 έτος
59.111
407.769
466.880

Από 1 έως
5 έτη
0
0
0
Από 1 έως
5 έτη
0
0
0

Πάνω από
5 έτη
0
0
0
Πάνω από 5
έτη
0
0
0

δ) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τη ρευστότητα μέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταμειακών ροών
και της εξασφάλισης διαθεσίμων και χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών εκροών. Η
χρηματοδότηση της Εταιρείας αντλείται από τις πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες είναι και
μέτοχοι της μητρικής εταιρείας.
ε) Εύλογη αξία
Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες συνοπτικές καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης
για τα διαθέσιμα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές,
και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω
της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων
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4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις
προκειμένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με την
μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρίας σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο
των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων.
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους
επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα
μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση των
σχηματισμένων επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που
πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να
προσδιοριστεί η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των
ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά
ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι διαφορές
αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους.
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και τις
οικονομικές επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τις
εκτιμήσεις των Νομικών Συμβούλων. Οι Νομικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι δεν θα
τελεσιδικήσουν κατά της Εταιρείας σημαντικού ποσού αγωγές και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν
έχει προβεί σε σχηματισμό πρόβλεψης εις βάρος των συνολικών εσόδων.
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5.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Μισθοδοσία
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Αποσβέσεις
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

6.

1.1.-31.12.2017
0
3.346
835
0
1.079
262
5.523

1.1.-31.12.2016
54.308
1.125
8.402
6.912
3.271
2.318
76.337

1.1.-31.12.2017
0
7.808
1.949
0
2.518
612
12.886

1.1.-31.12.2016
126.720
2.625
19.605
16.129
7.632
5.408
178.119

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
Μισθοδοσία
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Αποσβέσεις
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

7.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)
Έσοδα από ενοίκια
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση
ενσώματων ακινητοποιήσεων
Προβλέψεις για επισφάλειες
Έσοδα/(Έξοδα) προηγούμενων
χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

8.

1.1.-31.12.2017
0

1.1.-31.12.2016
3.235

0
5.073

(83.608)
45.266

19.981
(25.000)
54

25.147
(467)
(10.426)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος εισοδήματος στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Φόρος εισοδήματος χρήσης
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων
χρήσεων
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο

1.1. - 31.12.2017
-

1.1. - 31.12.2016
-

0
0
0

(27.968)
(10.819)
(38.787)

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 τα εισοδήματα της Εταιρείας και των
Ελληνικών θυγατρικών της για την χρήση 2016 και 2017 φορολογούνται με συντελεστή
φορολογίας 29%.

24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιμετρηθεί με τη χρήση
των φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν
οριστικές, έχουν δε βασιστεί στο φορολογικό καθεστώς το οποίο ήταν εν ισχύ κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού).
Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα
κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου
οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου
τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι
φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν
τη χρήση που αφορούν.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αφορά την περίοδο 1.1- 31.12.2010.Για την
ανέλεγκτη φορολογικά χρήση η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ποσού Ευρώ 100.000 (2014:
100.000). Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 καθώς και για τις προηγούμενες
2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους ανεξάρτητους Ορκωτούς
Ελεγκτές σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 και την ΠΟΛ 1159/2011. Για τη χρήση 2017,
διεξάγεται επίσης φορολογικός έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, ο οποίος ευρίσκεται σε
εξέλιξη. Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων
φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των
ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και προγενέστερων διερμηνειών
των φορολογικών νόμων.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης,
για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις.
Η κίνηση για το λογαριασμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος είναι ως εξής:

Υπόλοιπο την 1.1
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο την 31.12

2016
(24.133)

2015
(13.314)

24.133
0
0

(10.819)
0
(24.133)

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια
του έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων που αφορούν την ίδια
φορολογική δικαιοδοσία, έχει ως εξής:

1.1. - 31.12.2017
Αποζημιώσεις προσωπικού

Υπόλοιπο
έναρξης
(21.133)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσμάτων
21.133

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις στα ίδια
κεφάλαια
0

1.1. - 31.12.2016
Διαγραφές άυλων στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Σύνολο

Υπόλοιπο
έναρξης
13.072
(26.386)
(13.314)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσμάτων
(13.072)
2.253
(10.819)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις στα ίδια
κεφάλαια
0
0
0
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Υπόλοιπο
τέλους
0

Υπόλοιπο
τέλους
0
24.133
24.133

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

9.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προκαταβολές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
1.1.-31.12.2017
10.029
0
10.030

Xρεώστες διάφοροι
Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι
Σύνολο

1.1.-31.12.2016
7.049
37.224
44.273

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των λοιπών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
10. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
1.1.-31.12.2017
14.873
92
14.964

Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες
Σύνολο

1.1.-31.12.2016
56.345
497
56.843

Οι καταθέσεις όψεως τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια
καταθέσεων τραπεζών.
11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 126.970 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 5,70 εκάστη και οι οποίες ανήκουν κατά 100% στην ALTEC ABEE.
12. ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
Η κίνηση των ζημιών εις νέο, έχει ως εξής:

Υπόλοιπο την 1.1.
Ζημιές περιόδου
Σύνολο

1.1.-31.12.2017
(1.509.133)
5.513
(1.503.620)

1.1.-31.12.2016
(1.289.748)
(219.385)
(1.509.133)

Σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2017 η Εταιρεία εμφάνισε
αρνητικά συνολικά Ίδια Κεφάλαια ποσού € 435 χιλ.. (2016: € 440 χιλ.) εξ αιτίας των
συσσωρευμένων ζημιών αυτής, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 1.504 χιλ. Ως εκ τούτου,
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
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13. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που
ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

1.1.-31.12.2017

1.1.-31.12.2016

59.291
59.291

59.111
59.111

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας με υπόλοιπο την 31.12.2017 ποσού 59.291 ευρώ, έχουν
χορηγηθεί από την τράπεζα EUROBANK και εκφράζονται σε ευρώ. Τα ποσά είναι πληρωτέα
εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού.
Επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν
προσημειώσεις για εγγυήσεις δανείων.
14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

1.1.-31.12.2017
124.868
0
124.868

1.1.-31.12.2016
149.390
43.200
192.590

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζονται
μεταξύ 90 ημερών και 270 ημερών.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία
υποχρεώσεις σε Ευρώ.
15. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
Προκαταβολές πελατών
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Πιστωτές διάφοροι
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο

1.1.-31.12.2017
735
0
211.484
0
212.219

1.1.-31.12.2016
735
1.682
212.521
241
215.179

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως
διακανονίζονται εντός 90 ημερών.
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16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
α) Συμφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης
Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, αναλύονται ως εξής:
Στοιχεία Ενεργητικού

1.1.-31.12.2017
Στοιχεία ενεργητικού όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

1.1.-31.12.2016
Στοιχεία ενεργητικού όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

Δάνεια και απαιτήσεις

36.467
0
10.030
14.964
61.461

Δάνεια και απαιτήσεις

36.467
13.000
44.273
56.843
150.583

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης

Επενδύσεις
κατεχόμενες ως την
λήξη

0
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών

0

Επενδύσεις
κατεχόμενες ως την
λήξη

0

0
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Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού

0

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών

Σύνολο

0

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού

0

36.467
0
10.030
14.964
61.461

Σύνολο

0

36.467
13.000
44.273
56.843
150.583
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(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Στοιχεία Υποχρεώσεων

1.1.-31.12.2017
Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

1.1.-31.12.2016
Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες
στην εύλογη αξία τους μέσω
της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών

0

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες
στην εύλογη αξία τους μέσω
της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης

0

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών

0

29

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
0
124.868
59.291
212.219
396.378

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

0

0
192.590
59.111
215.179
466.880

Σύνολο
0
124.868
59.291
212.219
396.378

Σύνολο
0
192.590
59.111
215.179
466.880
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17. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Εταιρεία συνδέεται με την μητρική της ALTEC ΑBEΕ, τις θυγατρικές και τις λοιπές
συνδεμένες οντότητες και πρόσωπα με αυτή. Σε σχέση με την ALTEC ΑBEΕ δεν υφίσταται
μητρική με τη μορφή νομικής οντότητας.
Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη την 31.12.2016 και 2015, έχουν ως εξής:
1.1. - 31.12.2017
Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από /
(αμοιβές σε)
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Α. Εταιρείες
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC INTEGRATION ΑΕ

0
0

Β. Διευθυντικά στελέχη-Μέλη Διοίκησης

0

4
0
4
0

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από /
(αμοιβές σε)
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

0
84.340
0
84.340
0

278
0
0
278
54.267

0
0
22.627
22.627
0

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

0
0
0

1
713
714
0

1.1. - 31.12.2016

Α. Εταιρείες
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
MICROLAND A.E
Β. Διευθυντικά στελέχη-Μέλη Διοίκησης

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα
1.028
3.132
0
4.160
0

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις και δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη για επισφάλειες, η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από
συνδεδεμένες εταιρείες.
18. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(α) Δικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δυο δικαστικές υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις εναντίον της για
ανεξόφλητα μισθώματα ακινήτων, συνολικού ύψους 245 χιλ. Ευρώ. Η Διοίκηση καθώς και οι
νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι υποθέσεις αυτές αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς
σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ως εκ τούτου
δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη.
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19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα, για τα οποία απαιτείται
αναφορά.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ

Ο Προϊστάμενος του
Λογιστηρίου

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης

Ευσταθία Μαράντου

Φαφούτης Δημήτριος
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