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Α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρίας
EUROPEAN PROFILES Α.Ε
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της οικονομικής χρήσης από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οικονομικά στοιχεία
Οι πωλήσεις της Εταιρίας στην χρήση 2017 ανήλθαν σε € 8.033 χιλ. έναντι € 7.029 χιλ. της χρήσης 2016
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3%.
Τα κέρδη της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA),
διαμορφώθηκαν σε € 1.232 χιλ. έναντι € 1.421χιλ. το 2016 μειωμένα κατά 13,3 %.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων (ΕΒΤ) η Εταιρία κατέγραψε κέρδη ύψους € 857 χιλ. έναντι κερδών ύψους
€ 1.064 χιλ. κατά την χρήση 2016.
Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 586 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 717 χιλ. κατά την προηγούμενη
χρήση.
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 11,2% και ανήλθαν σε € 9.060 χιλ. έναντι ποσού € 8.151
χιλ. κατά το έτος 2016.
Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 3,7% και ανήλθαν σε € 7.696 χιλ έναντι ποσού € 7.424 χιλ κατά το
έτος 2016.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 774 χιλ. έναντι € 629 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 23,1% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα στην χρήση διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα ύψους € 340 χιλ.
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5,3 % σε σχέση με το έτος 2016 που ανήλθε στο ποσό των € 323 χιλ.
Τα διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε € 443 χιλ. έναντι € 292 χιλ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
Τα ίδια κεφάλαια για την Εταιρία στο τέλος του 2017 ανήλθαν σε € 3.406 χιλ. έναντι € 2.820 χιλ το 2016,
αυξανόμενα κατά 20,8 %.
Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε το 2017 σε € 11.102 χιλ. έναντι € 10.244 χιλ. κατά το έτος 2016, αυξανόμενο
κατά 8,4 %.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας είναι οι παρακάτω:
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α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
2017

2016

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού

85,8%

82,7%

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

44,3%

38,0%

216,3%

158,8%

162,81%

122,1%

Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας
2017
Κέρδη / Ζημίες μετά φόρων / Πωλήσεις
Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια

2016

7,3%

10,2%

235,9%

249,3%

Αναφορά και ανάλυση των έργων της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2017
Τα σημαντικότερα έργα τα οποία ανατέθηκαν κατά την χρήση 2017 στην Εταιρεία είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Επέκταση του έργου DCI — Management Training Programme (MTP)— capacity building for SME
management in Uzbekistan, με επιπλέον προϋπολογισμό € 600.000.
Regional Plan development and implementation to increase the scope of family care services delivery for
Kyiv Oblast, Ukraine, ως εταίρος, έργο συνολικού προϋπολογισμού USD 2.057.000
Αναθέσεις τριών (3) εκτελεστικών συμβάσεων από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ της Συμφωνίας
Πλαίσιο «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση τώρα», συνολικού προϋπολογισμού € 217.705.
Judicial services and smart infrastructure - Ministry of Justice, Azerbaijan, προϋπολογισμού USD 235.973
Διάφορες υπεργολαβίες, συνολικού προϋπολογισμού € 350.000
Implementation of Monitoring, Development and Introduction of Descriptions of Efficiency Evaluation and
Monitoring Indicators of the Social Services Implemented through the Ministry of Labour and Social Affairs,
Armenia, προϋπολογισμού USD 45.035
Ανάπτυξη Εφαρμογής του Παρατηρηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, προϋπολογισμού € 253.189

Η κατάσταση των κυριότερων έργων που ολοκληρώθηκαν από την Εταιρεία κατά το 2017, έχει ως εξής:
Συνολική σύμβαση
Πελάτης

Τίτλος Έργου

που υλοποιήθηκε
από την Ε.P.

EC
EuropeAid

Support to Government of Moldova in preparation and negotiation of the
DCFTA process (συν επέκταση)

Exemplas

E-business development, Republic of Serbia

400.080

Services to support ETF project activities in Ukraine

248.223

Developing sustainable energy use, Montenegro

790.000

ΕΤF
EC
EuropeAid

2.748.281
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Συνολική σύμβαση
Πελάτης

Τίτλος Έργου

που υλοποιήθηκε
από την Ε.P.

EC
EuropeAid

Provision of Technical Assistance to promote cooperation between the
Republic of Sudan and the European Union

205.348

Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ

Tρεις (3) εκτελεστικές συμβάσεις από την Συμφωνία Πλαίσιο
«Ηλεκτρονική διακυβέρνηση τώρα»

217.705

ΙΒF

Stabilization & Association Agreement – the EU Services DirectiveKosovo

35.000

4.644.637

ΣΥΝΟΛO

Η κατάσταση των κυριότερων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την 31.12.2017, έχει ως εξής:
Συνολική σύμβαση
Πελάτης

Τίτλος Έργου

που υλοποιείται
από την Ε.P.

EC
EuropeAid

DCI — Management Training Programme (MTP)— capacity building for
SME management in Uzbekistan

3.387.000

EC
EuropeAid

Support to education sector in Turkmenistan

4.625.200

EC
EuropeAid

Support to the Development of the Penitentiary and Probation Systems in
Georgia

2.122.500

Ministry of trade
Egypt

Enhancing employability of youth and unemployed /low skilled workers
and improving their transition to employment, Egypt

4.310.000

Technical Assistance to the women's breakthrough project, Ethiopia

2.548.370

EC
EuropeAid

Further Enhancement of the Public Finance Management Reform in
Turkmenistan

4.364.000

EC
EuropeAid

Provision of Technical Assistance to promote cooperation between the
Republic of Sudan and the European Union

275.717

EC
EuropeAid

Support to sustainable tourism development in Belarus

Ministry of Finance,
Ethiopia

Archidata

Addwise

ALTAIR

Support to the Competition Council, Moldova

Technical Assistance for facilitating the access of disadvantaged higher
education students to the labour market, Turkey
Policy and Legal Advice Centre, Serbia

1.597.830

390.000

237.650

130.000
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Συνολική σύμβαση
Πελάτης

Τίτλος Έργου

που υλοποιείται
από την Ε.P.

ARCHIDATA

DFC

Support to Enforcement of the Intellectual Property Rights, Moldova

Identification and formulation of PFM Programme for Bangladesh

554.318

137.896

Ministry of Labour,
Armenia

Implementation of Monitoring, Development and Introduction of
Descriptions of Efficiency Evaluation and Monitoring Indicators of the
Social Services Implemented through the Ministry of Labour and Social
Affairs, Armenia

34.117

EEIG

Strengthening the capacities of the Montenigrin authorities for the EU
accession process and IPA II instrument, Montenergo

106.000

World Bank

Regional Plan development and implementation to increase the scope of
family care services delivery for Kyiv Oblast, Ukraine

1.716.169

Ministry of Justice,
Azerbaijan
Διάφοροι
Ministry of Labour
and Social Affairs,
Armenia
ΕΣΑΜΕΑ

Judicial services and smart infrastructure

Διάφορες υπεργολαβίες
Implementation of Monitoring, Development and Introduction of
Descriptions of Efficiency Evaluation and Monitoring Indicators of the
Social Services Implemented through the Ministry of Labour and Social
Affairs, Armenia
Ανάπτυξη Εφαρμογής του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας,
προϋπολογισμού
ΣΥΝΟΛΟ

196.873

900.000

37.573

253.189

27.924.402

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ανωτέρω έργων κατά την 31.12.2017 ανήλθε σε ευρώ 13 εκατ.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρία συνέχισε την εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης πάνω στους ακόλουθους δύο (2) Άξονες Δράσης:
1. Γεωγραφική Επέκταση σε νέες αγορές - στόχους
2. Προϊοντική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών σε νέες θεματικές περιοχές (Ποιότητας, Ενέργεια,
Περιβάλλον).
Τέλος, λόγω του εξαιρετικά δυσχερούς οικονομικού κλίματος στη χώρα μας και ειδικότερα της πιστωτικής
ασφυξίας που δημιουργείται από τα προβλήματα των Ελληνικών τραπεζών η εταιρία σκοπεύει να εξετάσει στο
άμεσο μέλλον τη δημιουργία υποκαταστημάτων σε άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας
ισχυρών συμμαχιών με άλλες εταιρίες του χώρου – ελληνικές η ξένες.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Εκτός από την μόνιμη εγκατάσταση (υποκατάστημα) της European Profiles στην Ρουμανία, η Εταιρεία
προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εκτός Ελλάδος, λειτούργησε προσωρινά γραφεία εκτέλεσης
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έργων που έχει αναλάβει στις πόλεις Κίεβο, Ασκαμπάτ, Τυφλίδα, Κάιρο, Αντίς Αμπέμπα Βελιγράδι, Σεράγεβο,
Τασκένδη, Μόσχα, Γερεβάν, Μίνσκ, Ποντγκόριτσα και Κισινάου.
Οι παντός είδους πληρωμές στις χώρες, εκτός Ελλάδος, που έχει αναλάβει η Εταιρεία έργα γίνονται μέσω
εμβασμάτων από την έδρα της Εταιρείας προς τα ανωτέρω γραφεία που διατηρεί στις πιο πάνω πόλεις ή
απ’ευθείας στους δικαιούχους.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των
περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία
με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:
• Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή
τους και την ανακύκλωση
• Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
• Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον:
Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το
περιβάλλον.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την
ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που
αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η
αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε
υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που
ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ILO).
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και
άλλων πτυχών).
Η εταιρεία το 2017 απασχόλησε 24 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της
Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2016,
κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Στην εταιρεία δεν υπάρχει
σωματείο των εργαζομένων.
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση
στην λειτουργία της Εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους
κ.λπ ) «πρώτων βοηθειών». Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
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Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα
και χωρίς διακρίσεις. Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, με
«εσωτερικά » σεμινάρια. Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση και της Διοίκησης.
Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2017.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας
Το ελληνικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον παραμένει πολύ δύσκολο με τις συνεχόμενες αβεβαιότητες
θολώνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι παραμένουν και η οικονομική
ανάπτυξη είναι αδύναμη.
Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τους κινδύνους αυτούς και τις επιπτώσεις τους στη δραστηριότητά της.
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
Α. Κίνδυνος αγοράς
i.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς οι συναλλαγές της σε ξένο νόμισμα είναι
περιορισμένες και δεν κατέχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις
συναλλαγές της κυρίως σε Ευρώ, με εξαίρεση τα έσοδα των έργων «Regional Plan development and
implementation to increase the scope of family care services delivery for Kyiv Oblast, Ukraine», «Implementation
of Monitoring, Development and Introduction of Descriptions of Efficiency Evaluation and Monitoring Indicators
of the Social Services Implemented through the Ministry of Labour and Social Affairs, Armenia» και «Judicial
Services and small infrastructure in Azerbaijan» που πραγματοποιούνται βάση σύμβασης σε USD.
ii.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής.
iii.

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός δεδομένου
ότι δεν διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των δανειακών της
υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δανεισμό της σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor), 3μηνης και 6μηνης
διάρκειας τα οποία την εκθέτουν σε επιτοκιακό κίνδυνο ταμειακών ροών. Το γεγονός ότι το σύνολο του
τραπεζικού δανεισμού βασίζεται σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, έχει ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των
διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και στις ταμειακές ροές των λειτουργικών
δραστηριοτήτων να είναι σημαντικές.
Το χρηματοοικονομικό κόστος που δεν επιβαρύνει άμεσα τα έργα στη χρήση 2017 ανήλθε στο ποσό των € 171
χιλιάδων ισόποσο με την χρήση 2016.
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Β. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της. Το μεγαλύτερο μέρος το απαιτήσεων
της εταιρείας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Κατά συνέπεια,
κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι ελεγχόμενος και περιορισμένος.
Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων και αυτός είναι περιορισμένος
δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διακρατεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα.
Γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και την
εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης.
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις
συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί
να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την
ημέρα υποβολής της έκθεσης
Τα εξής έργα ανατέθηκαν στην τρέχουσα χρήση 2018 στην Εταιρεία:
1.
2.
3.

Piloting Innovative Provision of Legal Aid Services in Azerbaijan - Private Practitioners & NGOs, συνολικού
προϋπολογισμού USD 287.920
Piloting Innovative Provision of Legal Aid Services in Azerbaijan – Non-governmental Organizations συνολικού
προϋπολογισμού USD 262.157
Support to Reaching All Children with Education Program. Independent Verification Agency (IVA) Services,
Lebanon, προϋπολογισμού USD 300.500

Εκτός από το ανωτέρω, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα ή ζημιές από τη λήξη της χρήσεως μέχρι
σήμερα. Επίσης δεν αναμένεται να συμβούν μέχρι την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
σημαντικά γεγονότα που θα επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της Εταιρείας.
Με βάσει τα όσα ανωτέρω σας εκθέσαμε και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και αναλύσεις που περιέχονται
στις Οικονομικές καταστάσεις οι οποίες σας έχουν διανεμηθεί μαζί με το κείμενο της παρούσας έκθεσης,
θεωρούμε ότι οι κύριοι Μέτοχοι θα είναι σε θέση να μορφώσουν σαφή άποψη για την Οικονομική κατάσταση
της Εταιρείας, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τη δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση που έληξε την 31.12.2017.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος είναι στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω επεξήγηση ή παροχή
πρόσθετων πληροφοριών.
Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών πεπραγμένων της χρήσεως, της διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
για την εν λόγω χρήση.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Μπακόλας
ΑΔΤ ΑΒ 520698
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Γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της εταιρείας «EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
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 τη γνώμη μας.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να 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 προχωρήσει σ ’αυτές
τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 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.
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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.
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 κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «EUROPEAN PROFILES
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10261
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ 8
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
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Ισολογισμός
Σημ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
7
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
8
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 9
Απαιτήσεις
10

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από
την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31/12/2016

1.507.120
1.144
45.890
20.081
1.574.236

1.532.546
2.370
177.372
45.890
17.323
1.775.501

9.060.477
23.874
443.129
9.527.480

8.151.030
25.414
292.063
8.468.508

11.101.716

10.244.009

12
13

2.493.900
171.726
739.990
3.405.616

2.493.900
163.625
162.018
2.819.543

14
16
8

264.987
1.417.437
93.592

429.469
-

15

68.136
1.844.151

59.447
488.916

16
14

3.801.533
2.050.416
5.851.949

5.255.915
1.679.636
6.935.551

7.696.100

7.424.466

11.101.716

10.244.009

10
11

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

31/12/2017

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Σημ.

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους
Συνολικά εισοδήματα χρήσεως

17
18
6,7
19
20
21

1/1-31/12/2017
8.032.833
9.427
(773.923)
(35.543)
(6.035.902)
1.196.893
(339.856)
857.037
(270.964)
586.073

1/1-31/12/2016
7.029.182
12.818
(628.595)
(34.509)
(4.992.106)
1.386.790
(322.746)
1.064.044
(347.440)
716.604

586.073

716.604

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
Κέρδη χρήσεως
Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Αποθεματικά

Κέρδη εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

2.493.900

163.625

2.493.900

163.625

(554.586)
716.604
716.604
162.018

2.102.938
716.604
716.604
2.819.543

Αποθεματικά

Κέρδη εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

163.625

162.018
586.073
586.073
(8.101)
739.990

2.819.543
586.073
586.073
3.405.616

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017
Κέρδη χρήσεως
Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
Μεταβολές αποθεματικά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2.493.900
2.493.900

8.101
171.726

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών

Κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων

Σημ. 1/1-31/12/2017
857.037
35.543
6,7
8.689
(18)
20
339.874
20
1.241.124

1/1-31/12/2016
1.064.044
34.509
(41.735)
(1.531)
324.277
1.379.564

(912.205)
(39.830)
289.090
(336.989)
1.540
(46.359)

(2.824.308)
1.933.585
488.841
(331.427)
31.713
189.128

(8.891)
18
(8.873)

(6.175)
1.531
(4.644)

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

6,7

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/ (πληρωμές) δανείων
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

206.298
206.298

(390.080)
(390.080)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
11

151.066
292.063
443.129

(205.596)
497.659
292.063

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η EUROPEAN PROFILES Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εφεξής «Εταιρεία» ή
«EUROPEAN PROFILES») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991 ως Ε.Π.Ε. και μετετράπη σε Α.Ε. το 1998. Είναι
εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό : 2790101000.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα του νομού Αττικής, Βατάτζη 40, ΤΚ 114 72. Η ηλεκτρονική διεύθυνση
της Εταιρείας είναι www.europeanprofiles.gr.
H EUROPEAN PROFILES δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα την
Αθήνα και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει συμβουλευτικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, σε
θέματα σχετικά με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30 Ιουλίου
2018 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Βάση παρουσίασης
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την
αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις
οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 5.

2.1
2.1.1

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν από τη Εταιρία

Η Εταιρία εφάρμοσε για πρώτη φορά ορισμένα πρότυπα και τροποποιήσεις, που είναι υποχρεωτικά για την
τρέχουσα οικονομική χρήση 2016. Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο άλλο πρότυπο, διερμηνεία ή
τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016.
Η φύση και η επίπτωση κάθε νέου προτύπου ή τροποποίησης, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρίας,
περιγράφεται παρακάτω, παρά το γεγονός ότι αυτά τα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που εφαρμόζονται για
πρώτη φορά το 2016, δεν είχαν σημαντική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 Κατάσταση των Ταμιακών Ροών: Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης
Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο τροποποίησε το ΔΛΠ 7 ώστε να υποχρεωθούν οι οντότητες να παρέχουν
επιπλέον γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: Αναγνώριση αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων
για μη πραγματοποιημένες ζημιές
Με τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 διευκρινίζεται ότι η μείωση κάτω του κόστους της λογιστικής αξίας ενός
χρεωστικού τίτλου σταθερού επιτοκίου που επιμετράται στην εύλογη αξία ενώ η φορολογική του βάση είναι το
κόστος, οδηγεί σε μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά και κατά συνέπεια στην αναγνώριση μια αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης. Ένα ζήτημα που διευκρινίζεται επίσης σύμφωνα με την τροποποίηση, είναι πως θα
πρέπει να προσδιοριστούν τα πιθανά μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπεστέες
προσωρινές διαφορές θα συμψηφιστούν για να εκτιμηθεί αν θα πρέπει να αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση ή όχι. Επιπλέον όταν μια οικονομική οντότητα αξιολογεί κατά πόσον φορολογητέα κέρδη
θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον έναντι των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά,
εξετάζει αν η φορολογική νομοθεσία περιορίζει τις πηγές των φορολογητέων κερδών έναντι των οποίων μπορεί
να γίνουν εκπτώσεις φόρου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

2.1.2

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρία

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, σχετίζονται με τη
δραστηριότητα της Εταιρίας, αλλά είναι υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρία δεν έχει
εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή
διακανονισμός
Το ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία λογιστικοποιεί ένα
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Όταν πραγματοποιείται αλλαγή σε ένα πρόγραμμα - τροποποίηση, περικοπή
ή διακανονισμός - το ΔΛΠ 19 απαιτεί από μια εταιρεία να επανεκτιμήσει την καθαρή υποχρέωση ή το
περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από μια εταιρεία να χρησιμοποιεί τις
επικαιροποιημένες παραδοχές από αυτή την επανεκτίμηση για τον προσδιορισμό του τρέχοντος κόστους
υπηρεσίας και των καθαρών τόκων για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του προγράμματος.
Μέχρι τώρα, το ΔΛΠ 19 δεν διευκρίνιζε τον τρόπο καθορισμού αυτών των εξόδων για την περίοδο μετά την
αλλαγή του προγράμματος. Απαιτώντας τη χρήση ενημερωμένων παραδοχών, οι τροποποιήσεις αναμένεται να
παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται
σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Ταξινόμηση και
επιμέτρηση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία μετοχών
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις επιπτώσεις των προϋποθέσεων κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, την λογιστική αντιμετώπιση της
υποχρέωσης παρακρατούμενου φόρου για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και τη λογιστική
αντιμετώπιση τροποποιήσεων σε συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν έχει, ούτε προτίθεται να προσφέρει προγράμματα παροχών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών της.
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα
Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και μερικών συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη
στοιχείων,
χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το υπάρχον ΔΛΠ 39. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας
για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση
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και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες
απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εισαγάγει ένα νέο μοντέλο απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία, αυτό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Το πρότυπο εισάγει επίσης σημαντικές αλλαγές στο
μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης.
Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα: Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική
Αποζημίωση
Στις 12 Οκτωβρίου 2017, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την τροποποίηση για να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα ταξινομεί συγκεκριμένα προπληρωμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, το ΣΔΛΠ αποσαφηνίζει μια πτυχή της λογιστικής των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μετά από μια τροποποίηση Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Το ΔΠΧΑ 15 καθορίζει τις απαιτήσεις αναγνώρισης των εσόδων που εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με
πελάτες, εκτός των συμβάσεων που είναι στο πεδίο εφαρμογής των προτύπων που αφορούν τα
χρηματοοικονομικά μέσα, τις μισθώσεις και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα
προηγούμενα πρότυπα (και διερμηνείες) που σχετίζονταν με τα έσοδα.
Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με
τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Επίσης η οντότητα θα αναγνωρίσει ως περιουσιακό στοιχείο το
επαυξητικό κόστος εξασφάλισης μιας σύμβασης με πελάτη, εφόσον εκτιμά ότι θα ανακτήσει το εν λόγω κόστος.
Το ΔΠΧΑ 15 απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, ώστε οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τη φύση, το ποσό, τον χρόνο και την
αβεβαιότητα του εσόδου και των ταμειακών ροών που απορρέουν από τις συμβάσεις με τους πελάτες.
Το ΔΠΧΑ 15 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές
καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 δεν αλλάζουν τις βασικές αρχές του προτύπου αλλά διευκρινίζουν με ποιο τρόπο
θα πρέπει να εφαρμόζονται κάποιες από αυτές τις αρχές. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς προσδιορίζεται μια
υποχρέωση εκτέλεσης (η υπόσχεση μεταφοράς ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε έναν πελάτη) σε μια σύμβαση,
πως καθορίζεται εάν μια Εταιρεία είναι ο κύριος (πάροχος ενός αγαθού ή υπηρεσίας), ή ο πράκτορας (υπεύθυνος
για το διακανονισμό της παράδοσης του αγαθού ή της υπηρεσίας). Καθορίζεται επίσης αν τα έσοδα από τη
χορήγηση μιας άδειας χρήσης θα πρέπει να αναγνωρίζονται άμεσα ή με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον
δίνονται περισσότερες απαλλαγές στην πρώτη εφαρμογή του προτύπου με σκοπό τη μείωση του κόστους και της
πολυπλοκότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018.
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης, επιμέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης των μισθώσεων
για τον μισθωτή και για τον εκμισθωτή. Με την εφαρμογή του νέου προτύπου καταργούνται το ΔΛΠ 17
Μισθώσεις και οι διερμηνείες ΜΕΔ 15 Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα, ΜΕΔ 27 Εκτίμηση της ουσίας των
συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης και ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός του εάν μια
συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση.
Το πρότυπο υιοθετεί ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής αντιμετώπισης των μισθώσεων από το μισθωτή. Σύμφωνα με
αυτό, ο μισθωτής σε μία μίσθωση, απαιτείται να αναγνωρίσει στην κατάσταση οικονομικής θέσης περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, εκτός αν το
περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας και απόσβεση με χρηματοοικονομικό έξοδο, κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις μισθώσεις
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σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
Το πρότυπο επίσης απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή.
Το ΔΠΧΑ 16 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να είναι
σημαντική λόγω της μικρής αξίας των συμβάσεων μίσθωσης που έχει συνάψει.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ποια συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές που
περιλαμβάνουν προκαταβολή σε ξένο νόμισμα που καταβάλλεται ή εισπράττεται. Η Διερμηνεία εφαρμόζεται
υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν θα έχει επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό του φόρου εισοδήματος
Μπορεί να είναι ασαφές πώς εφαρμόζεται το φορολογικό δίκαιο σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή μια περίσταση
ή αν η φορολογική αρχή θα δεχθεί ένα φορολογικό χειρισμό της εταιρείας. Το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά όχι τον τρόπο
ανταπόκρισης στις επιπτώσεις μιας αβεβαιότητας. Η Διερμηνεία 23 παρέχει απαιτήσεις που προσθέτουν στις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 12, καθορίζοντας τον τρόπο ανταπόκρισης στις επιπτώσεις μιας αβεβαιότητας στη λογιστική
των φόρων εισοδήματος. Η Διερμηνεία εφαρμόζεται υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η
Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχει επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014 – 2016
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2017. Καμία από αυτές τις τροποποιήσεις
δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία.
-ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει
εφαρμογή σε επενδύσεις σε οντότητες που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση ή ως διακοπείσες
δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. Εξαιρούνται οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που παρατίθενται στις
παραγράφους Β10 – 16 του ΔΠΧΑ 12. Η τροποποίηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2017.
- ΔΛΠ 28 Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες
Το ΔΛΠ 28 τροποποιήθηκε για να διευκρινίσει ότι οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα
αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να επιλέξουν κατά την αρχική
αναγνώριση, ξεχωριστά για κάθε επένδυση, να λογιστικοποιούν τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις στην εύλογη αξία τους ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018.
Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015 – 2017
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2017, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία από αυτές τις τροποποιήσεις δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία.
-ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναεπιμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία
από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
-ΔΠΧΑ 11 Από κοινού συμφωνίες
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναεπιμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε
μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.
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-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. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
3.1
(α)

Συναλλαγματικές μετατροπές
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι
διαφορές της εύλογης αξίας.

3.2

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Το
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος
τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα
της χρήσεως που πραγματοποιείται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους ως εξής:
Κτίρια
50 έτη
Μεταφορικά μέσα
5-7 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται,
εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
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Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό
διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους.

3.3
(α)

Μισθώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή 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 στις
υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων
και της διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός όπου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει κυριότητα
των παγίων στη λήξη της μίσθωσης οπότε αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
Η Εταιρεία δεν κατέχει πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση.
(β)

Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη 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) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

3.4

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό
Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται στα 5 έτη.
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.

3.5

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Με την εξαίρεση των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία
ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων
μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωση του καταχωρείται
στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης
και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη
γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και
από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.
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3.6

Χρηματοοικονομικά μέσα

α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
i. Ταξινόμηση
Η Εταιρία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες:






Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα
αποτελέσματα
Δάνεια και απαιτήσεις
Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την
ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρία έχουν ταξινομηθεί ως Δάνεια και απαιτήσεις.
Η Εταιρία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που να έχουν ταξινομηθεί στις λοιπές
κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές,
τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαμβάνονται
στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία
ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και
απαιτήσεις επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα Δάνεια και απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως τις εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας (σημ. 10)
ii. Αρχική αναγνώριση και παύση αναγνώρισης
Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν καθίσταται ένας εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των
ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
μεταβιβαστεί και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για διαγραφή.
iii. Επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κατά την αρχική αναγνώριση επιμετρώνται στην εύλογη αξία
τους (που συνήθως ισούται με το κόστος ή το τίμημα απόκτησης τους) πλέον του κόστους συναλλαγής που
αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση τους.
Τα Δάνεια και απαιτήσεις μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.
iv. Απομείωση
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού να εξετάζεται αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για την απομείωση ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις που
τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας ισούται με τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών
προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το
ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται
αντικειμενικά με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης, το ποσό της αναστροφής
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζημία απομείωσης που είχε πριν
καταχωρηθεί.
β. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
i. Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια, υποχρεώσεις, ή ως παράγωγα που
προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε μια αποτελεσματική αντιστάθμιση, αναλόγως.
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και, στην περίπτωση
των δανείων καθαρά από τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τα δάνεια τις εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις.
ii.Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Οι Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αποτιμώνται μεταγενέστερα σύμφωνα με τη μέθοδο του
αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
γ. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται
στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα
υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο
διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.

3.7

Λοιπές Απαιτήσεις

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος και μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης εμφανίζονται
στην αναπόσβεστη αξία τους.

3.8

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίμων και
ταμειακών ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.

3.9

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα
ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων εμφανίζονται 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. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες
μετοχές.

3.10 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη
καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή
απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα.
25

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2017
(Όλα τα ποσά σε ευρώ)
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους φορολογικούς
νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος
που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στην φορολογική της δήλωση και
υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν
η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.

3.11 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των
σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

3.12 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών
(κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που
αφορά.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην
προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την
ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις
αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα.

3.13 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων
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- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης
- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα
αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της δέσμευσης. Το επιτόκιο προεξόφλησης
θα είναι ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του
χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους.

3.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α)

Πωλήσεις

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β)

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το στάδιο
ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό από
τα συνολικά υπολογιζόμενα κόστη για κάθε συμβόλαιο. Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την οποία
πραγματοποιούνται. Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, εισοδήματα
αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν.
(γ)

Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής)
αξίας.

3.15 Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.

3.16 Διανομή μερισμάτων
Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων.

3.17 Στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4.1

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες
σε κεφάλαιο κίνησης.
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
Κίνδυνος αγοράς
4.1.1
Συναλλαγματικός κίνδυνος
i.
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς οι συναλλαγές της σε ξένο νόμισμα είναι
περιορισμένες και δεν κατέχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
Κίνδυνος τιμής
ii.
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής.
iii.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός δεδομένου
ότι δεν διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των δανειακών της
υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δανεισμό της σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor), 3μηνης και 6μηνης
διάρκειας τα οποία την εκθέτουν σε επιτοκιακό κίνδυνο ταμειακών ροών. Το γεγονός ότι το σύνολο του
τραπεζικού δανεισμού βασίζεται σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, έχει ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των
διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και στις ταμειακές ροές των λειτουργικών
δραστηριοτήτων να είναι σημαντικές. Την 31 Δεκεμβρίου 2017 εάν τα επιτόκια ήταν 1% μεγαλύτερα /
(μικρότερα), τα κέρδη προ φόρων θα είχαν αυξηθεί / (μειωθεί) κατά (23.154) (2016: (21.091)).
4.1.2
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της. Το μεγαλύτερο μέρος το απαιτήσεων
της εταιρείας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Κατά συνέπεια,
κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι ελεγχόμενος και περιορισμένος.
Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων και αυτός είναι περιορισμένος
δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διακρατεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα.
4.1.3
Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και την
εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης.
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις
συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί
να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

4.2

Διαχείριση κεφαλαίου

Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών
μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρεία και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση.
Τα κεφάλαια της Εταιρείας κρίνονται ικανοποιητικά με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής
υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός
υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου
δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον τα «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά
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απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον
καθαρό δανεισμό.

Σύνολο δανεισμού (σημ. 14)
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 11)
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

4.3

31/12/2017
2.315.402
443.129
1.872.274
3.405.616
5.277.890
35,5%

31/12/2016
2.109.105
292.063
1.817.042
2.819.543
4.636.584
39,2%

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν προσαρμογές στις λογιστικές αξίες
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:

5.1

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Για την αναγνώριση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών η Εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο του ποσοστού
ολοκλήρωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο υπολογίζεται σωρευτικά το ποσοστό
ολοκλήρωσης του έργου έως την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού με βάση το ποσοστό που προκύπτει
προσαρμόζοντας τα τιμολογηθέντα έσοδα σε σχέση με το συνολικό αναθεωρημένο συμβατικό τίμημα. Οι πιθανές
αναθεωρήσεις του συνολικού συμβατικού κόστους και τιμήματος λαμβάνονται υπόψη στην περίοδο κατά την
οποία προκύπτουν τα αναθεωρητικά γεγονότα οπότε και τακτοποιούνται τα σχετικά κονδύλια κόστους και
εσόδων.

5.2

Φόρος εισοδήματος

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές.
Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η
πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Ο
πραγματικός φόρος εισοδήματος μπορεί να διαφέρει από αυτές τις εκτιμήσεις και μπορεί να έχει σημαντική
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας.
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

Κτίρια

Μεταφορικά Έπιπλα και
μέσα
εξοπλισμός

390.000

1.212.000

24.619

390.000

1.212.000

Σύνολο

24.619

421.514
6.175
427.689

2.048.133
6.175
2.054.308

56.372
28.186
84.558

24.601
14
24.615

407.598
4.991
412.589

488.571
33.191
521.762

390.000

1.127.442

4

15.100

1.532.546

390.000

1.212.000

24.619

390.000

1.212.000

24.619

427.689
8.818
436.507

2.054.308
8.818
2.063.126

84.558
28.186
112.744

24.615
4
24.619

412.589
6.054
418.642

521.762
34.244
556.006

1.099.256

0

17.864

1.507.120

-

390.000

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας υπάρχουν εγγεγραμμένα εμπράγματα βάρη ύψους €
1.625.000 προς εξασφάλιση υποχρεώσεων.
Κατά την 31.12.2017 η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων.
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

1.095.541
1.095.541

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

1.091.852
1.318
1.093.171

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

2.370

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

1.095.541
73
1.095.614

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

1.093.171
1.299
1.094.470

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

1.144

8. Αναβαλλόμενη φορολογία
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ. 21)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2017
177.372
(270.964)
(93.592)

31/12/2016
530.236
(352.864)
177.372

Το μεγαλύτερο μέρος των αναβαλλόμενων απαιτήσεων (υποχρεώσεων) είναι ανακτήσιμο (πληρωτέο) μετά από
12 μήνες.
Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων είναι η παρακάτω:

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αποτίμηση
ακινήτων στην
εύλογη αξίαΕπιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις

(130.220)
(7.364)
(137.584)
(7.364)
(144.948)

Αναγνώριση
εσόδων
σύμφωνα με το
ποσοστό
ολοκλήρωσης
648.177
(842.924)
(194.747)
(610.683)
(805.430)

Λοιπά

(2.587)
(2.587)
(2.587)

Σύνολο

515.370
(850.288)
(334.918)
(618.047)
(952.965)
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις
αποζημίωσης
προσωπικού

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

14.843
2.397
17.240
2.520
19.759

Διαγραφή
Μεταφερόμενες
αύλων
φορολογικές
περιουσιακών
ζημιές
στοιχείων
23
495.027
495.027
23
344.563
839.591
23

Σύνολο
14.866
497.424
512.290
347.083
859.373

9. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μη εισηγμένοι συμμετοχικοί τίτλοι

31/12/2017
45.890

31/12/2016
45.890

Τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
δεδομένου ότι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και διενεργείται έλεγχος απομείωσης της αξίας
τους.

10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Πελάτες και δεδουλευμένα έσοδα έργων εξωτερικού
Απαιτήσεις ΦΠΑ
Δεδουλευμένα έσοδα
Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές)
Προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2017
8.708.196
127.879
25.475
28.017
151.560
39.431
9.080.558

31/12/2016
7.747.972
263.243
39.795
75.206
4.961
37.177
8.168.354

20.081
9.060.477
9.080.558

17.323
8.151.030
8.168.354

Για Πελάτες ποσού ευρώ 121.098 έχει διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης την προηγούμενη χρήση.
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:

Ευρώ
Δολλάρια ΗΠΑ

31/12/2017
8.948.225
132.333
9.080.558

31/12/2016
8.055.553
112.801
8.168.354
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11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31/12/2017
8.009
435.120
443.129

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2016
2.966
289.097
292.063

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα:

31/12/2017
374.859
66.795
1.474
443.129

Euro
USD
Romanian RON

31/12/2016
283.612
7.048
1.403
292.063

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των καταθέσεων είναι σχεδόν μηδενικό.
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών
ροών.

12. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 2.493.900 διαιρεμένο σε 4.156.500 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,6 η κάθε μία.

13. Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικό

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

168.865
168.865
8.101
176.966

Αποθεματικό
αναλογιστικών
κερδών/(ζημιών)

Λοιπά
αποθεματικά

(5.364)
(5.364)

124
124

(5.364)

124

Σύνολο

163.625
163.625
8.101
171.726

(α) Τακτικό αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (κωδ.Ν.2190/20,
άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών,
είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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.
(β) Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών/(ζημιών)
Καταχωρούνται τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από
μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές κατά την επιμέτρηση της υποχρέωση παροχών προσωπικού μετά την
έξοδο από την υπηρεσία.
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14. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας έχουν ως εξής:

31/12/2017

31/12/2016

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

264.987
264.987

429.469
429.469

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

2.050.416
2.050.416
2.315.402

1.679.636
1.679.636
2.109.105

Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι σε ευρώ.
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

31/12/2017
106.987
158.000
264.987

31/12/2016
271.469
158.000
429.469

Επί ποσού δανείων ευρώ 372.900 έχει εγγραφεί προσημείωση στο ακίνητο της Εταιρείας αξίας ευρώ 1.625.000.
Για δάνεια ποσού ευρώ 19.620 υπάρχει εξασφάλιση του ΕΤΕΑΝ ενώ για δάνεια ποσού ευρώ 36.950 υπάρχει
εξασφάλιση του ΤΕΠΙΧ.
Το σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων για το 2017 κυμάνθηκε στο 7,10% (2016:7,08%).
Η Εταιρεία εκτιμά η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

15. Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
31/12/2017
Υποχρεώσεις ισολογισμού
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές (σημ. 18)
Σύνολο

31/12/2016

68.136
68.136

59.447
59.447

8.689
8.689

8.265
8.265

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους

31/12/2017
7.500
1.189
8.689

31/12/2016
7.241
1.024
8.265
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Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής:

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2017
59.447
8.689
68.136

31/12/2016
51.182
8.265
59.447

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

31/12/2017
%
2,0%
2,0%
2,0%

31/12/2016
%
2,0%
2,0%
2,0%

Μέση αναμενόμενη διάρκεια λήξης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού:

Συνταξιοδοτικές παροχές

31/12/2017
Έτη
12

31/12/2016
Έτη
13

Η Εταιρεία δεν επικαιροποίησε αναλογιστική μελέτη που είχε κάνει σε προηγούμενα έτη διότι δεν έχει επέλθει
ουσιαστική μεταβολή στον αριθμό και στις αποδοχές του προσωπικού. Αν γίνονταν εκτίμηση της αναλογιστικής
υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό στη τρέχουσα χρήση η επίδραση στα ανωτέρω κονδύλια θα ήταν
ασήμαντη.

16. Προμηθευτές
Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.22)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2017
2.129.027
30.000
186.042
85.061
2.574.979
213.861
5.218.970

31/12/2016
1.221.752
49.907
138.766
47.036
3.729.293
69.161
5.255.915

1.417.437
3.801.533
5.218.970

5.255.915
5.255.915

Το κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά προκαταβολές πελατών για την υλοποίηση διεθνών
έργων.

17. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής:
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Υλοποίηση διεθνών έργων
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσίων εσωτερικού
Υλοποίηση έργων δημοσίου
Σύνολο

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
7.669.906
6.362.937
358.895
614.418
4.032
51.827
8.032.833
7.029.182

18. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Μισθοί
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπά έξοδα και παροχές στο προσωπικό
Συνταξιοδοτικό κόστος προγ/μάτων καθορισμένων
παροχών (σημ. 15)
Σύνολο

31/12/2017
(606.984)
(145.120)
(13.129)

31/12/2016
(500.605)
(108.761)
(10.965)

(8.689)
(773.923)

(8.265)
(628.595)

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2017 ανήλθε σε 24 άτομα (2016: 20 άτομα)

19. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Αμοιβές τρίτων
Τηλεπικοινωνίες-Φωτισμός-Ύδρευση
Μεταφορικά-έξοδα ταξειδίων
Συνέδρια
Συνδρομές-Δικαιώματα
Μεταφράσεις
Έξοδα συντήρησης ενσώματων παγίων
Έντυπα και γραφική ύλη
Φόροι τέλη
Απομείωση πελατών
Προβλέψεις
Έξοδα γραφείων εξωτερικού
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
(4.107.103)
(3.842.834)
(57.560)
(53.108)
(732.246)
(586.442)
(684.431)
(147.454)
(11.711)
(7.623)
(128.753)
(53.841)
(20.834)
(13.461)
(94.717)
(28.888)
(9.488)
(8.690)
(121.097)
50.000
(53.261)
(53.859)
(10.767)
(6.333)
(125.033)
(118.478)
(6.035.902)
(4.992.106)
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20. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια
- Εγγυητικές
- Λοιπά

(152.972)
(140.471)
(46.431)
(339.874)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
-Έσοδα τόκων από τράπεζες
- Λοιπά
Σύνολο

18
18
(339.856)

(169.110)
(131.414)
(23.753)
(324.277)
16
1.515
1.531
(322.746)

21. Φόρος εισοδήματος
2017
Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.8)
Σύνολο

(270.964)
(270.964)

2016
5.424
(352.864)
(347.440)

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της Ελλάδας, ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος βάση τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα: 29%
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Λοιπά
Σύνολο φόρων

2017
857.037
(248.541)
(22.423)
(270.964)

2016
1.064.044
(308.573)
(44.291)
5.424
(347.440)

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση του 2010. Ωστόσο η εν λόγω χρήση θεωρείται περαιωμένη
λόγω της παρέλευσης πενταετίας.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρθρο 65Α),
όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994), οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρίες και οι εταιρίες
περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς
ελεγκτές, υποχρεούνταν έως και τις χρήσεις με έναρξη πριν την 1 Ιανουαρίου του 2016 να λαμβάνουν «Ετήσιο
Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού φορολογικού ελέγχου, από το
νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις που
ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά, το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» είναι προαιρετικό,
ωστόσο η Εταιρία έχει επιλέξει να το λαμβάνει.
Οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2016 εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.
Ο φορολογικός έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας για την χρήση 2017 είναι σε εξέλιξη και
αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, ωστόσο οι όποιες
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ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις προκύψουν μετά την ολοκλήρωσή του, δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι εταιρίες για τις
οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν
εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από τις ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την
ολοκλήρωση σχετικού φορολογικού ελέγχου από αυτές στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (ως γενική
αρχή, 5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση έπρεπε να έχει υποβληθεί). Η Διοίκηση
της Εταιρίας εκτιμά ότι στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές δεν θα προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα βασικά μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας και τα πρόσωπα
που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και τις οικονομικές οντότητες που ελέγχονται ή
ελέγχονται από κοινού από τα αυτά τα πρόσωπα.
Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους ίδιους με εκείνους που
ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη και δεν εμπεριέχουν κίνδυνο υψηλότερο του
κανονικού.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα της μέρη έχουν ως εξής:

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
Παροχές προς μέλη διοικήσεως
Βραχυπρόθεσμες αμοιβές και παροχές

Υποχρεώσεις προς μέλη διοικήσεως

61.406

64.865

31/12/2017
30.000

31/12/2016
49.907

23. Δεσμεύσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 η Εταιρεία έχει συνάψει διάφορες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων.
Το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων έχει ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Περισσότερα από 5 έτη
Σύνολο

31/12/2017
22.618
38.289
60.908

31/12/2016
41.513
46.008
87.521
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24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια
της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:
Εγγυήσεις

Εγγυητικές για προκαταβολές
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης
Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Σύνολο

31/12/2017
2.771.174
71.018
25.416
2.867.609

31/12/2016
3.156.574
54.433
25.416
3.236.423

Δικαστικές Υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

25. Μερίσματα
Η Εταιρεία δεν κατέβαλε μερίσματα στη τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση. Το Διοικητικό συμβούλιο δεν
προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση.

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου
2017 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
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ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 090746

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 579957
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