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1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟYΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 2 του
Ν.3556/2007)
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της SPACE HELLAS :




Μανωλόπουλος Σπυρίδων του Δημητρίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος,
Μερτζάνης Ιωάννης του Αναστασίου, Δ/νων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Δουλαβέρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και εκτελεστικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου,

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας SPACE
HELLAS, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:
1.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της SPACE HELLAS, Ομίλου και Εταιρίας, για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου έως
31ηςΔεκεμβρίου 2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή
Θέση και τα Αποτελέσματα της χρήσης 2017 της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του
άρθρου 4 του Ν.3556/2007.

2.

Η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, τη
θέση της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις ως σύνολο, μαζί με τη περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιμετωπίζουν.

Αγ. Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Οι δηλούντες

Το ορισθέν από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ. Μανωλόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Ι. Μερτζάνης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781
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Οικονομικός Δ/ντης
& εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ι. Δουλαβέρης
Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261
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2 ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31ΗΣ

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Space Hellas, αφορά τη χρήση από 1ης
Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 άρθρο 136, του άρθρου 4 § 7 του Ν.3556/2007 και του Ν.3873/2010 και με τις επ΄ αυτού
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ένωση.
Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω
νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή και ευσύνοπτο πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις σχετικές και
αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση
για τη δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.
Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:
o
o
o
o
o
o
o

Για την χρηματοοικονομική θέση και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά
την εξεταζόμενη χρήση,
Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης και την
επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις,
Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και της Εταιρίας,
Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όμιλο και την Εταιρία,
Για τον κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίο εφαρμόζει η εταιρία
Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών,
Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης.

Κύριο σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης είναι τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας και των
συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα
της Εταιρίας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του
περιεχομένου της.
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
και του Ομίλου καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική
Έκθεση που αφορά την κλειόμενη χρήση 2017.
Τα ποσά της παρούσας έκθεσης απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
Το επενδυτικό κοινό μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.space.gr όπου
αναρτάται η Ετήσια Έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η έκθεση ελέγχου
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2.1
2.1.1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το κλείσιμο του έτους 2017 βρίσκει την Ελληνική Οικονομία σε τροχιά εξομάλυνσης με κύριους πυλώνες, τη
σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος με σκοπό, την
προσέλκυση επενδύσεων. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αυτών, αποτελεί
σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, καθώς περαιτέρω καθυστέρηση θα επηρεάσει αρνητικά και θα επιβαρύνει τις
επιπτώσεις από την παρατεταμένη ύφεση. Οι συνθήκες ως προς τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας
παρότι βελτιούμενες, εξακολουθούν να υπολείπονται του στόχου.
Ο Όμιλος SPACE, ως μέρος της οικονομικής ζωής της χώρας επηρεάζεται αναπόφευκτα από τις παραπάνω
εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα θωρακίζεται μέσω της διεύρυνσης των εμπορικών λύσεων, της διάχυσης των
εμπορικών κινδύνων και τη συνεχώς βελτιούμενης κεφαλαιακής διάρθρωσής του.
Η προσπάθεια επέκτασης στο εξωτερικό, θα συνεχιστεί μέσω συνεργασιών αλλά και ιχνηλάτησης και αξιοποίησης
όλων των επιχειρηματικών ευκαιριών που ταιριάζουν όμως με τη φιλοσοφία του Ομίλου, για ανάληψη
λελογισμένου ρίσκου και επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας.
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Η παγκόσμια οικονομία από την άλλη κινείται και αυτή σε μια τροχιά αναζήτησης νέας ταυτότητας και συνέπεια
αυτού οι όποιες επιχειρηματικές αποφάσεις, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη εκτός από το εγχώριο και το διεθνές
μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Οι επιτοκιακές διακυμάνσεις, οι αποδόσεις των ομολόγων και
η συναλλαγματική διαφοροποίηση, αποτελούν σημεία που χρήζουν παρακολούθησης.
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο, τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως αυτοί
ορίζονται στο καταστατικό της.
Σας παραθέτουμε αναλυτικότερα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τα αντίστοιχα της
προηγούμενης χρήσης.
2.1.1.1

Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης

Όμιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

Εταιρία
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κύκλος εργασιών

59.658

48.169

23,85%

56.559

44.906

25,95%

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

14.155

13.069

8,31%

12.933

11.886

8,81%

24%

27%

23%

26%

Αποτελέσματα Προ φόρων
Χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
& αποσβέσεων (EBITDA)

4.838

4.312

12,20%

3.610

3.133

15,23%

Αποτελέσματα Προ φόρων
Χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT)

3.772

3.218

17,22%

2.548

2.044

24,66%

Κέρδη προ φόρων

1.652

1.401

17,92%

1.257

1.012

24,21%

Κέρδη μετά από φόρους

1.114

900

23,78%

1.006

791

27,18%

Περιθώριο Μικτού κέρδους

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 59.658 χιλ. € έναντι του ποσού 48.169 χιλ. € της
προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 23,85% η οποία καταγράφηκε κατά κύριο λόγο το
δεύτερο εξάμηνο του 2017.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 14.155 χιλ. € έναντι του ποσού των 13.069 χιλ. € της
προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση του μικτού κέρδους σε ποσοστό 8,31%.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του
Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 4.838 χιλ. € έναντι του ποσού των 4.312 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης
ακολουθώντας την ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, ανήλθαν
στο ποσό των 3.772 χιλ. € έναντι του ποσού των 3.218 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης, τα οποία
αποτυπώνουν την ίδια βελτίωση που αναφέρθηκε στο EBITDA.
Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των
προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 17,92%.

1.652 χιλ. € έναντι ποσού

1.401 χιλ. € της

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 1.114 χιλ. € έναντι του ποσού 900 χιλ. € της
προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 23,78%.
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Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων χρήσης
Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους της τρέχουσας χρήσης, περιλαμβάνουν το καθαρό ποσό μετά
φόρων ύψους -24 χιλ. € το οποίο αφορά το αποτέλεσμα της αναλογιστικής μελέτης (ΔΛΠ 19) και το ποσό
-13 χιλ. € από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής υποθυγατρικών μας στο εξωτερικό σε ευρώ.
Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης περιλαμβάνουν το καθαρό ποσό
μετά φόρων ύψους -77 χιλ. € το οποίο αφορά το αποτέλεσμα της αναλογιστικής μελέτης (ΔΛΠ 19) και το ποσό 3
χιλ. € από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής υποθυγατρικών μας στο εξωτερικό σε ευρώ.
2.1.1.2

Ενεργητικό

Όμιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

Εταιρία
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

50.699

46.320

9,45%

49.958

45.450

20.309

18.673

8,76%

20.338

18.693

8,80%

3.578

3.252

10,02%

3.578

3.252

10,02%

Απαιτήσεις από Πελάτες

14.295

12.455

14,77%

13.831

11.957

15,67%

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

12.517

11.940

4,83%

12.211

11.548

5,74%

Αποθέματα

9,92%

To γενικό σύνολο ενεργητικού του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 50.699 χιλ. € έναντι ποσού 46.320 χιλ.
€ της προηγούμενης χρήσης, συνέπεια της σημαντικής αύξησης του τζίρου.
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου μετά τις αποσβέσεις, ανήλθαν στο ποσό των
20.309 χιλ. € έναντι ποσού 18.673 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης, αποτυπώνοντας την επενδυτική πολιτική του
Ομίλου.
Τα αποθέματα εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναλωσίμων υλικών του Ομίλου
ανέρχονται στο ποσό των 3.578 χιλ. € έναντι 3.252 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.
Οι απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 14.295 χιλ. € έναντι ποσού 12.455 χιλ.
€ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 14,77% η οποία υπολείπεται σημαντικά της αύξησης του
τζίρου καθώς έχει βελτιωθεί η μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων.
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 12.517 χιλ. € έναντι του ποσού των 11.940
χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.
2.1.1.3

Παθητικό

Όμιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

Εταιρία
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Σύνολο Παθητικού

50.699

46.320

9,45%

49.958

45.450

9,92%

Καθαρή Θέση

14.670

13.787

6,40%

14.189

13.401

5,88%

9.800

7.848

24,87%

9.800

7.848

24,87%

869

1.017

-14,55%

893

1.036

-13,80%

7.965

8.117

-1,87%

7.965

8.117

-1,87%

17.395

15.551

11,86%

17.111

15.048

13,71%

Μακροπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η καθαρή θέση του Ομίλου ανέρχεται σε € 14.670 χιλ. έναντι ποσού € 13.787 χιλ..
Οι Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 9.800 χιλ. € έναντι του
ποσού των 7.848 χιλ. € της προηγούμενης και αναλύονται ως κάτωθι:

Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 1.125 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται στο
ποσό των 196 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 800 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται στο
ποσό των 200 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.
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Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 1.000 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται
ποσό των 500 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.
Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 1.000 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται
ποσό των 400 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.
Δάνειο λήξης 2021 και ποσού 1.500 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται
ποσό των 1.250 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.
Δάνειο λήξης 2021 και ποσού 1.000 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται
ποσό των 625 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.
Δάνειο λήξης 2021 και ποσού 500 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται
ποσό των 375 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του
Δάνειο λήξης 2024 και ποσού 2.700 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται
ποσό των 2.314 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.
Δάνειο λήξης 2026 και ποσού 5.976 χιλ. € το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται
ποσό των 3.940 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

στο
στο
στο
στο
στο
στο
στο

Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές τους
αξίες. Η Εταιρία και ο Όμιλος δανείζεται με μεταβλητά επιτόκια, τα οποία αναπροσαρμόζονται σε διάστημα που
δεν υπερβαίνει τους 6μήνες, με μέσο επιτόκιο δανεισμού 4,54%.
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 869 χιλ. € έναντι
ποσού 1.017 χιλ. €.
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 7.965 χιλ. € έναντι
8.117 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 17.395 χιλ. € έναντι ποσού
15.551 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.

2.1.1.4

Ταμειακές ροές

Όμιλος
01.0131.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Εταιρία

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

1.251

1.800

599

784

-2.628

-1.316

-2.278

-176

1.606

2.106

1.606

2.106

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται θετικές
κατά 1.251 χιλ. €
επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει κεφάλαια, με σκοπό την υλοποίηση των επιχειρηματικών
του πλάνων.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά 2.628 χιλ. €, συνεπεία
της συνέχισης της επενδυτικής πολιτικής του Ομίλου.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται θετικές κατά 1.606 χιλ. €
επιβεβαιώνοντας την προσβασιμότητα του Ομίλου σε κεφάλια, προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
καθώς και της εκτίμησης και εμπιστοσύνης που δείχνουν αυτά, στις επενδυτικές επιλογές του Ομίλου.
2.1.1.5

Επιδόσεις της εταιρίας

Παρατίθεται πίνακας με τους οικονομικούς δείκτες του Ομίλου και της εταιρίας τόσο για την τρέχουσα όσο και για
την προηγούμενη χρήση:
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Όμιλος
31.12.2017

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

Α.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)

Α1.

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης CURRENT RATIO

119,84%

116,82%

118,12%

115,51%

Α2.

Άμεσης Ρευστότητας QUICK RATIO

105,73%

103,08%

103,85%

101,47%

Α3.

Ειδικής Ρευστότητας ACID TEST RATIO

30,34%

31,54%

28,08%

30,71%

Α4.

Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό WORKING CAPITAL TO
CURRENT ASSETS

0,17

0,14

0,15

0,13

Β.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL
STRUCTURE RATIOS)

Β1.

Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια DEPT TO EQUITY

245,60%

235,97%

252,10%

138,16%

Β2.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια CURRENT
LIABILITIES TO NET WORTH

172,87%

171,66%

176,73%

172,86%

Β3.

Κάλυψης παγίων FIXED ASSETS TO NET WORTH

132,86%

136,28%

137,54%

140,34%

40,72%

42,38%

39,67%

41,81%

59,94%

59,69%

59,29%

58,87%

13,32 φορές

10,09 φορές

12,77 φορές

9,50 φορές

3,06 φορές

2,56 φορές

2,90 φορές

2,38 φορές

69,73 ημέρες

76,06 ημέρες

70,22 ημέρες

76,95 ημέρες

1,18 φορές

1,04 φορές

1,13 φορές

0,99 φορές

4,07φορές

3,49 φορές

3,99 φορές

3,35 φορές

Β4.
Β.5

Γ.

Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον
προβλέψεων)OWNER'S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό CURRENT ASSETS TO
TOTAL ASSETS RATIO

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤAΣ (ACTIVITY RATIOS)

Γ1. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων INVENTORIES TURNOVER RATIO
Γ2. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων FIXED ASSETS TURNOVER RATIO
Γ3. Μέση Περίοδος Είσπραξης απαιτήσεων DAYS OF SALES OUTSTANDING (D.S.O)
Γ4. Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού ASSET TURNOVER RATIO
Γ5. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων OWNER'S EQUITY TURNOVER RATIO

Δ.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)

Δ1.

Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως GROSS PROFIT MARGIN

23,73%

27,13%

22,87%

26,47%

Δ2.

Καθαρού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως NET PROFIT MARGIN

2,77%

2,91%

2,22%

2,25%

Δ3.

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων RETURN OF
INVESTMENT

18,53%

18,10%

16,34%

15,68%

Δ4.

Αποδοτικότητας συνολικών επενδύσεων EFFICIENCY OF TOTAL ASSETS

11,26%

10,17%

8,86%

7,55%

Δ5.

Αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων RETURN ON TOTAL CAPITAL
EMPLOYED

7,53%

7,10%

6,84%

6,36%

Δ6.

Οικονομικής μόχλευσης FINANCIAL LEVERAGE RATIO

0,57 φορές

0,58 φορές

0,37 φορές

0,35 φορές

Ε.

ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS)

Ε1. Λειτουργικών εξόδων OPERATING RATIO

92,97%

91,73%

94,49%

93,52%

1,76 φορές

1,74 φορές

1,58 φορές

1,54 φορές

Ε3. Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις OPERATING EXPENSES TO NET SALES

16,70%

18,86%

17,35%

19,99%

Ε4. Δανειακής επιβάρυνσης LOANS TO TOTAL ASSETS

35,04%

34,47%

35,61%

35,17%

Ε2. Ταχύτητας κάλυψης τόκων INTEREST RATIO
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2.1.1.6

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι μετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000
και είναι κοινές ονομαστικές.
Στις 13/06/2017 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 3.476 χιλ. €.
Η ονομαστική αυτή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής
αξίας των μετοχών. Το ποσό προς συμψηφισμό αφού λήφθηκε υπόψη η απαιτούμενη προσαρμογή του για λόγους
στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα δύο δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ανήλθε στο ποσό των 3.422 χιλ. € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά
πενήντα τρία λεπτά (0,53) ήτοι από 1,61 € σε 1,08 €. Το εναπομένον ποσό που δεν συμψηφίστηκε λόγω της
παραπάνω στρογγυλοποίησης ανέρχεται σε 54 χιλ. €. Το ποσό αυτό καλύφθηκε από το τακτικό αποθεματικό της
εταιρίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών και ονομαστική αξία

31.12.2017

Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2016

6.973.052,40

10.395.013,30

Αριθμός μετοχών

6.456.530

6.456.530

Ονομαστική Αξία

1,08 €

1,61 €

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών, ήτοι 6.456.530.
2.1.1.7

Ίδιες μετοχές

Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές κατά την 31-12-2017.
2.1.1.8

Μερισματική Πολιτική

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους, η Εταιρία υποχρεούται να διανέμει μέρισμα στους
μετόχους της τουλάχιστον το 35% των κερδών μετά από φόρους και να σχηματίζει το κατά τον νόμο τακτικό
αποθεματικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει προς την Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα
κέρδη χρήσης, αλλά διανομή μέρους των εισπραττόμενων μερισμάτων από τη θυγατρική SPACE HELLAS
(CYPRUS) LTD, τα οποία μετά την καταγραφή τους στα αποτελέσματα, εμφανίστηκαν διακριτά στα ‘Ιδια
Κεφάλαια, λόγω απαλλαγής τους από τη φορολογία εισοδήματος βάσει των Ν. 3943/2011, άρθρο 14 και Ν.
4172/2013 άρθρο 48, σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 13-6-2017 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με
συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 3.476 χιλ. € και τη διανομή μέρους αποθεματικού σε ποσό
194 χιλ.€ ήτοι 0,03 € ανά μετοχή στους μετόχους. Το εξουσιοδοτημένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων, Διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων : την Πέμπτη 20
Ιουλίου 2017, Ημερομηνία Αποκοπής : την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος :
την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και Πληρώτρια τράπεζα την Alpha Bank.
Το ανωτέρω αποθεματικό προς διανομή είναι μέρος εισπραττόμενων μερισμάτων της θυγατρικής SPACE HELLAS
(CYPRUS) LTD.
2.1.1.9

Συμμετοχές

Στον Όμιλο κατά την 31.12.2017, περιλαμβάνονται πλην της SPACE HELLAS και οι ακόλουθες εταιρίες:
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Επωνυμία θυγατρικών, συγγενών και
κοινοπραξιών

Αξία
κτήσης

Έδρα

Σχέση Συμμετοχής
Άμεση

Μέθοδος
ενοποίησης

Έμμεση

Θυγατρικές Εταιρίες
SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.
SPACE HELLAS Doo Beograd-Stari Grad
SPACE HELLAS (MALTA) LTD
SPACE ARAB LEVANT TECHOLOGIES COMPANY

34

Κύπρος

100%

-

Ολική

935
10

Ρουμανία

-

99,45%

Ολική

Σερβία

-

100%

Ολική

5

Μάλτα

-

99,98%

Ολική

67

Ιορδανία

-

100%

Ολική

3

Ελλάδα

35%

-

Καθαρή θέση

13

Ελλάδα

50%

-

Καθαρή θέση

75*

Ελλάδα

18,10%

-

-

Ολλανδία

17,21%

-

-

Συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems
Α.E.E – SPACE HELLAS Α.Ε

Συστήματα

Πληροφορικής

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS
AE

Λοιπές Εταιρίες
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε
Web-IQ B.V.

1.003

*Αξία μετά την απομείωση της συμμετοχής.

2.1.1.10 Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, για εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, της εταιρίας
και του Ομίλου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους είναι:

Όμιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών για εξασφάλιση καλής
εκτέλεσης και λειτουργίας συμβάσεων με πελάτες
Σύνολο Ενδεχομένων Υποχρεώσεων

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

3.050

2.555

3.050

2.555

3.050

2.555

3.050

2.555

Στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης κοινοπραξιών κατά την
31.12.2017 ποσού ύψους 326 χιλ. €. και κατά την 31.12.2016 ποσού ύψους 402 χιλ. €.
2.1.1.11 Ποινικές ρήτρες και δικαστικές υποθέσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρίας και του Ομίλου ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας και του Ομίλου.
2.1.1.12 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρία χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά
χρήσεων, σχηματίζει πρόβλεψη ποσό σε χιλ. € 122 με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων
φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Για τις χρήσεις 2009 και 2010 η Εταιρεία έλαβε ειδοποίηση από τις Ελληνικές Φορολογικές αρχές για την διενέργεια
μερικού ελέγχου, ενώ για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η μητρική έχει υπαχθεί σε έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από την παρ. 5, αρθρ. 82, Ν2238/1994, τις διατάξεις της ΠΟΛ 1159 /26-72011 καθώς το άρθρο 65Α του Ν4174/2013 σχετικά με τη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από νόμιμους
Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία. Από την χρήση 2016 και εντεύθεν, το φορολογικό πιστοποιητικό είναι
προαιρετικό. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει
προς την εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης».
Για την Εταιρία και τις Ελληνικές θυγατρικές της, και για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 ο έλεγχος αυτός έχει
ολοκληρωθεί με τη χορήγηση των σχετικών Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για της χρήση 2017 από τους νόμιμους ελεγκτές, από τον οποίο
δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις.
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Τις ίδιες διατάξεις εφαρμόζουν και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες εγχώριες εταιρίες του Ομίλου
(σημείωση 4.6.28) έχουν υπαχθεί στην διαδικασία περαίωσης βάσει του Ν. 3888/2010 μέχρι και τη χρήση 2009.
Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
2.1.2

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας που λειτουργούν κατά την 31.12.2017, πλην της έδρας επί της οδού Λ. Μεσογείων
312 Αγία Παρασκευή είναι οι κάτωθι:
2.1.2.1

Α/Α

Εγκαταστάσεις

Διεύθυνση Εγκατάστασης

1.

Χολαργός

Λ. Μεσογείων 302 Χολαργός

2.

Χολαργός

Λ. Δεδούση 6 Χολαργός

3.

Θεσσαλονίκη

Γιαν.- Ι. Καρ. & Π. Κυρίλλου Θεσσαλονίκη

4.

Αθήνα

Εμμανουήλ Μπενάκη 59 Αθήνα

5.

Πάτρα

Γκότση 26-28 Πάτρα

6.

Κρήτη

Γ. Γεννηματά 62 Ηράκλειο Κρήτης

7.

Ιωάννινα

Δ. Χατζή 45 Ιωάννινα

8.

Ν. Λάρισας

Καναδά & Νικ. Πλαστήρα 14 Φάρσαλα

Η
εταιρία μας ερευνά κατά τακτά χρονικά διαστήματα και αξιολογεί εάν η ύπαρξη των ανωτέρω
υποκαταστημάτων καλύπτει την ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητας.
2.1.2.2

Μέσος όρος Αριθμού Προσωπικού

Η Διοίκηση του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση του
αντικειμένου τους και των συνθηκών της αγοράς, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω
ανάπτυξη του Ομίλου.
Παρατίθεται πίνακας με τον μέσο όρο του αριθμού του προσωπικού της εταιρίας και του Ομίλου που
απασχολήθηκε στη διάρκεια τόσο της τρέχουσας χρήσης όσο και της προηγούμενης, καθώς και η επιβάρυνση, από
μισθούς και ημερομίσθια και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, ο οποίος αναλύεται σε κατηγορίες ως εξής:

Όμιλος

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

'Ατομα

Αποδοχές

2017

2016

2017

2016

2017

2016

284

249

8.054

7.429

2.001

1.767

Εταιρία

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

'Ατομα

2.2

Ασφαλιστικές Επιβαρύνσεις

Αποδοχές

Ασφαλιστικές Επιβαρύνσεις

2017

2016

2017

2016

2017

2016

283

248

8.048

7.423

2.000

1.766

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (APMS)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA / 2015/1415el) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με τους «Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» (ΕΔΜΑ) ή Alternative Performance
Measures (APMs) που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στις εταιρίες με κινητές αξίες που διαπραγματεύονται
σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Οι ΕΔΜΑ γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά τη δημοσίευση ρυθμιζόμενων
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πληροφοριών και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να προάγουν τη χρησιμότητα καθώς και την
ορθή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.
Ο Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» είναι μια προσαρμοσμένη οικονομική μέτρηση της ιστορικής
ή μελλοντικής οικονομικής απόδοσης, της οικονομικής κατάστασης ή των ταμειακών ροών, διαφορετικής από την
οικονομική μέτρηση που ορίζεται στο εφαρμοστέο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αναφορών. Δηλαδή ο ΕΔΜΑ
αφενός δεν βασίζεται αποκλειστικά στα πρότυπα των οικονομικών καταστάσεων, αφετέρου παρέχει ουσιαστική
συμπληρωματική πληροφορία, εξαιρώντας στοιχεία που ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από το λειτουργικό
αποτέλεσμα ή τις ταμιακές ροές.
Οι ΕΔΜΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν
συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αντικαθιστούν αυτά. Ο Όμιλος
χρησιμοποιεί τους προσαρμοσμένους δείκτες (ΕΔΜΑ), προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου στη
χρήση αναφοράς καθώς και την αντίστοιχη προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο.
Στοιχεία που Επηρεάζουν την προσαρμογή
Στοιχεία που επηρεάζουν την προσαρμογή των δεικτών που χρησιμοποιεί ο Όμιλος προκειμένου να εξαχθούν οι
ΕΔΜΑ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2017 και τις αντίστοιχες οικονομικές
καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου, είναι οι προβλέψεις επισφάλειας .
Τα στοιχεία που επηρεάζουν την προσαρμογή των δεικτών (ΕΔΜΑ) στις 31.12.2017 και στις 31.12.2016
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

31.12.2016

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Προβλέψεις επισφάλειας

372

465

Σύνολο

372

465

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα στοιχείων προσαρμογής, οι ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί ο Όμιλος διαμορφώνονται ως
εξής:
Προσαρμοσμένο EBITDA
Το προσαρμοσμένο EBITDA της τρέχουσας χρήσης εμφανίζεται αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το EBITDA, ενώ
σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση το προσαρμοσμένο EBITDA είναι αυξημένο κατά 9,06%.
Προσαρμοσμένο EBIT
Το προσαρμοσμένο EBIT της τρέχουσας χρήσης εμφανίζεται αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το EBIT, ενώ σε
σύγκριση με την προηγούμενη χρήση το προσαρμοσμένο EBIT είναι αυξημένο κατά 12,52%.
Προσαρμοσμένες Ταμειακές Ροές Μετά από Επενδύσεις
Οι προσαρμοσμένες Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις κατά την τρέχουσα χρήση παρουσιάζονται αυξημένες
κατά 27% σε σχέση με τις Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις, ενώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οι
προσαρμοσμένες Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις είναι μειωμένες κατά 205,90% λόγω αύξησης των
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
Τόσο κατά την τρέχουσα χρήση όσο και στην προηγούμενη, ο προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός παρουσιάζει
απειροελάχιστη διαφορά σε σχέση με τον Καθαρό Δανεισμό.
Όσον αφορά τον ορισμό και τη βάση υπολογισμού των ΕΔΜΑ μεγαλύτερη ανάλυση περιέχεται στην σημείωση 4.7
της παρούσας οικονομικής έκθεσης.
2.3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31ΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 καθώς
και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα:
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Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 13-06-2017 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:


























Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην
οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
Θέμα 3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων
ποσού 3.475.735,91 Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Θέμα 4ο: Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με
τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.
Θέμα 5ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη
διαχείριση της χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016.
Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την
εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Θέμα 7ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 8ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.
Θέμα 9ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 10ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν.
2190/1920.
Θέμα 11ο: Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1
του καταστατικού της εταιρίας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το θέμα αυτό δεν εισήχθη προς
συζήτηση.
Θέμα 12ο: Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Το
θέμα αυτό δεν εισήχθη προς συζήτηση.
Θέμα 13ο: Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Θέμα 14ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας.
Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις.



Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.



Έλαβε χώρα η διανομή μέρους αποθεματικού Ν.3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό
με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013 σύμφωνα με την από 13-6-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εξουσιοδότησε το Διοικητικό συμβούλιο που ανακοίνωσε Ημερομηνία
Προσδιορισμού των Δικαιούχων : Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, Ημερομηνία Αποκοπής : Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017,
Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος : Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και Πληρώτρια τράπεζα την Alpha
Bank.



Την 29η Αυγούστου 2017 εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους.



Την 30η Αυγούστου 2017 επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και εκχώρηση
αρμοδιοτήτων.

2.4

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Το 2017 χαρακτηρίστηκε από την σταδιακή ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και από μια σχετική σταθερότητα
στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ενδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με το θετικό κλίμα που
επικράτησε στην αξιολόγηση της Ελληνικής οικονομίας διατήρησε μια δυναμική ανάπτυξης και αισιοδοξία σε
βασικούς επιχειρηματικούς τομείς. Η πιθανότητα προκήρυξης πρόωρων εκλογών εντός του 2018 θεωρείται αρκετά
σημαντική για μερικούς αναλυτές. Μια τέτοια εξέλιξη ίσως επηρεάσει την προκήρυξη και την πορεία αξιολόγησης
κυρίως έργων του δημοσίου και μεγάλων προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης.
Για την SPACE HELLAS, η επιτάχυνση των εσόδων του δεύτερου εξαμήνου του 2017 οδήγησε σε σημαντική
αύξηση του συνολικού εταιρικού τζίρου ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλέψεις. Η υλοποίηση μεγάλων και
σημαντικών έργων καθώς και η ενίσχυση των υπηρεσιών και των συμβολαίων συντήρησης σε πελάτες όπως, OTE,
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Deutsche Telekom, ΒΤ, Vodafone, Telecom Italia Sparkle, Wind, Forthnet, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς,

Alpha Bank, ΟΠΑΠ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Fraport, Digea, Ζenith, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ κ.ά. δημιουργούν
μια σταθερή βάση εσόδων η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2018.
Για σημαντικά σύνθετα έργα του ιδιωτικού τομέα έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:









ΟΤΕ-LENOVO: Σύμβαση πλαίσιο για προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΙΤ για τρία έτη.
Εθνική: Identity Access Management στα πλαίσια του security και GDPR.
ΟΠΑΠ: Έργα κεντρικών υποδομών πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών και Digital Signage για το σύνολο
των πρακτορείων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Digea: Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση Νέου κεφαλικού άκρου (Headend).
Intrakat-Fraport για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία
ιδιωτικοποίησης.
o Συμφωνία- Πλαίσιο για την προμήθεια Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης και Συστήματος
Επιτήρησης. Το έργο έρχεται να καλύψει το κρίσιμο αντικείμενο της ασφάλειας και προστασίας
των εγκαταστάσεων και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικότερης αναβάθμισης υποδομών.
o Κεντρικό Δίκτυο δεδομένων αεροδρομίων. Θα αποτελέσει το βασικό επικοινωνιακό κορμό μέσω
του οποίου θα γίνεται μεταγωγή δεδομένων για τα σημαντικότερα επιχειρησιακά συστήματα των
αεροδρομίων.
Honeywell Process Solutions: Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG)- Σύστημα «SCADA-Telecom
Security».

Για σύνθετα έργα και συμβάσεις συντήρησης του δημοσίου τομέα που συνεχίζονται και εντός του 2018 έχουμε
να αναφέρουμε τα εξής:














Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συστήματος μεταγωγής
αεροναυτικών μηνυμάτων AFTN/CIDIN/AMHS».
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας: Υλοποίηση και υπηρεσίες εγγύησης του έργου «Εθνικό
Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».
Υπουργείο Εξωτερικών: Σύμβαση συντήρησης του έργου NVIS του που αφορά στην αυτοματοποίηση της
έκδοσης άδειας VISA σε 135 πρεσβείες και προξενεία της χώρας μας στο εξωτερικό.
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Σύμβαση συντήρησης του έργου «Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες ταυτοποίησης και αναγνώρισης πολιτών (e-TAΠ)».
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Σύμβαση συντήρησης του έργου «Υπηρεσίες
δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς
επιχειρηματικότητας (e-Crime)».
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Σύμβαση συντήρησης του έργου
«Απομακρυσμένης Πρόσβασης».
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Συμφωνία πλαίσιο για τo έτος 2018 για την
προμήθεια με αγορά Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών.

Σύνθετα Έργα Δημοσίου υπό αξιολόγηση:














Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Επέκταση αυτοματοποιημένου συστήματος
επιτήρησης συνόρων στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου
και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης
(ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.), προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ.
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας για τη μετεγκατάσταση της
προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ στον ΔΑΑ, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Προμήθεια Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής,
προϋπολογισμού 7,65 εκ. ευρώ.
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: Συμφωνία Πλαίσιο για Προμήθεια Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και επίπεδων οθονών LED για τις ανάγκες 19 φορέων, προϋπολογισμού 6,8 εκ. ευρώ.
Κοινωνία της Πληροφορίας: Έργο Σύξευξις ΙΙ, υποψήφιος ανάδοχος σε κοινοπρακτικό σχήμα για τα
παρακάτω υποέργα:
•
Υποέργο 3: «Υποδομές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης» συμφωνία πλαίσιο
συνολικού προϋπολογισμού 132,6 εκ. ευρώ.
•
Υποέργο 5: «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP & SLA» προϋπολογισμού 26,6 εκ. ευρώ.
Υπουργείο Εξωτερικών: «Ανάδειξη Παρόχου υπηρεσιών υποστήριξης των Προξενικών Αρχών ή των
Προξενικών Γραφείων Διπλωματικών Αποστολών στη διαδικασία χορήγησης Θεωρήσεων» η εταιρία είναι
η μοναδική εταιρία από τις διαγωνιζόμενες που συνεχίζει στην Ομάδα 3 που περιλαμβάνει τις χώρες
Τουρκία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ιράν,
Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο, Ομάν, Υεμένη και αναμένει την ανακήρυξή της ως προσωρινής αναδόχου.
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

15

SPACE HELLAS A.E
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

Αναβάθμιση υποδομής Βάσεων Δεδομένων και Λοιπός Εξοπλισμός προϋπολογισμού 230 χιλ.
ευρώ.
•
Προμήθεια ειδών πληροφορικής. προϋπολογισμού 176 χιλ. ευρώ.
•
Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων, ως μοναδικού σημείου επαφής (Single Point of Contact –
S.P.O.C.) προϋπολογισμού 685 χιλ. ευρώ.
•
Μετεγκατάσταση και Προμήθεια Εξοπλισμού για το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου
Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) προϋπολογισμού 1,05 εκ. ευρώ.
ΕΡΤ Α.Ε: Προμήθεια εξοπλισμού , υπηρεσίες εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία κεφαλικού άκρου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής προϋπολογισμό 400 χιλ. ευρώ
•



Για το 2018 αναμένονται σημαντικά έργα από μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα όπου η
εταιρία προετοιμάζεται και θα διεκδικήσει με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.
Η εταιρία επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια στο χώρο των συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων
πληροφορικής και λογισμικού, ενώ η συνεισφορά στον εταιρικό κύκλο εργασιών προέρχεται από όλους τους
βασικούς προϊοντικούς άξονες δηλαδή τις τηλεπικοινωνίες την πληροφορική και την ασφάλεια.
Σημαντικές εμπορικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες για την προώθηση νέων προιόντων και υπηρεσιών
αναμένονται από την εταιρία σε συνεργασία με τους με τους βασικούς στρατηγικούς συνεργάτες της όπως, ΒΤ,
Cisco, Dell/EMC, Lenovo, Microsoft, Oracle, Olisoft, NEC, Checkpoint, Fortinet, Symantec, Huawei, Plantronics,
Frequenti s, Hikvision, Bosch, Honeywell, Avigilon, Rittal, Panduit και Fibre Fab.
Επίσης και το 2018 η Space Hellas συμμετέχει ενεργά σε R&D έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Είναι συντονιστής στην υλοποίηση των έργων, City Risks (Avoiding and mitigating safety risks in urban
environments) που εστιάζει στις τεχνολογίες υποστήριξης κοινοτήτων πολιτών για την ενίσχυση της
ασφάλειας της ζωής στις πόλεις και SHIELD (Securing against intruders and other threats through a NFVenabled environment) που αναπτύσσει μια καινοτόμα πλατφόρμα για την ασφάλεια δικτύων βασισμένη σε
τεχνολογίες Big Data και virtualization.

Συμμετέχει με βασικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου HEIMDALL (Multi-Hazard cooperative management
tool for data exchange, response planning and scenario building), στην περιοχή της ασφάλειας και της
διαχείρισης κρίσεων.

Ξεκινά η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου TressPass (robusT Risk basEd Screening and alert System for
PASSengers). Η SPACE HELLAS (με προϋπολογισμό 405 χιλ. ευρώ) θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και
ενσωμάτωση τεχνολογιών Web intelligence για το έλεγχο των επιβατών και την εκτίμηση του ρίσκου στα
σημεία συνοριακού ελέγχου βασισμένο στην πλατφόρμα Voyager της Web-IQ.
Όσο αφορά στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα η SPACE HELLAS συμμετείχε σε 11 προτάσεις του προγράμματος «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ» με έμφαση στους τομείς του IoT (Internet of things) και Big Data από τις οποίες προέκυψαν 4
νέα έργα που αναμένεται να συμβασιοποιηθούν και να ξεκινήσει η υλοποίηση στους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα:








Το έργο NEREAS αφορά την ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας σε
εμπορικά πλοία. Αντικείμενο της SPACE HELLAS (συμμετέχει ως κύριος ανάδοχος με προϋπολογισμό 221
χιλ. ευρώ) είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων(big data) και
παρουσίασης.
Το έργο EMISSION, αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης
ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύων IoT. Η SPACE HELLAS (συμμετέχει ως κύριος ανάδοχος με
προϋπολογισμό 229 χιλ. ευρώ) είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της Κεντρικής Πλατφόρμα του
πληροφοριακού συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης.
Το έργο AVINT αφορά την ενσωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό.
Αντικείμενο της SPACE HELLAS (με προϋπολογισμό 192 χιλ. ευρώ) είναι η Δικτυακή υποδομή και το
Κέντρο Ελέγχου που θα υποστηρίξει την λειτουργία των οχημάτων.
Το έργο Smart Gas Grid αφορά δίκτυο οπτικών ινών για smart meters, ασφάλεια πληροφοριακών
συστημάτων και την εξέλιξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου με δίκτυα δεδομένων νέας γενιάς. Η SPACE
HELLAS (με προϋπολογισμό 80 χιλ. ευρώ) είναι υπεύθυνη για τη μελέτη του δικτύου οπτικών ινών και της ασφάλειας
πληροφοριακών συστημάτων, όπως και η υποστήριξη της πιλοτικής υποδομής που να αναπτυχθεί.

Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στο εξωτερικό συνεχίζεται μέσω των θυγατρικών σε Κύπρο, Μάλτα, Σερβία,
Ρουμανία και Ιορδανία. Για το Κατάρ η εταιρία αποφάσισε προς το παρόν την αναβολή του πλάνου σύστασης
θυγατρικής εταιρίας αλλά τη συνέχιση δραστηριοποίησης και διεκδίκησης έργων με συνεργασίες.
Η συμμετοχή με 17,21% στο μετοχικό κεφάλαιο της ολλανδικής εταιρίας Web-IQ, δίνει στη SPACE HELLAS
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των Big Data Analytics σε διεθνές επίπεδο και την εντάσσει ενεργά στο
χώρο ανάπτυξης εφαρμογών για Real Time Web Intelligence. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των
επενδύσεων για την παροχή υπηρεσιών cloud μέσω του τηλεπικοινωνιακού κόμβου της εταιρίας στην
Φρανκφούρτη. Η SPACE HELLAS προσδοκά σε σημαντικές συνέργειες με διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους όπως
την Cisco, DELL-EMC, Microsoft και Oracle στον τομέα των εφαρμογών και ανάπτυξης λογισμικού.
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Για σύνθετα έργα στο εξωτερικό έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Στην Κύπρο,
•
Έναρξη της 13ετούς παροχής υπηρεσίας προς το Τμήμα Μετεωρολογίας για το έργο «Παροχή
Υπηρεσιών Μετεωρολογικού Ραντάρ» για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
•
Αξιολόγηση προσφοράς για το έργο «Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου (GUN)» προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ.
•
Αξιολόγηση Προσφοράς για το στάδιο προεπιλογής του έργου «Προμήθεια Εγκατάσταση και
Συντήρηση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Επιτήρησης σε Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς
ΚΥΠΡΟΥ» προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ.
•
Αξιολόγηση προσφοράς για το έργο «Advanced Passenger Information System», της Αστυνομίας
Κύπρου προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ.
•
Αξιολόγηση προσφοράς για το έργο «Data center» του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Κύπρου, προϋπολογισμού 330 χιλ. ευρώ.
•
Αναμονή για κατάθεση εκ νέου του έργου « Προμήθεια, Υλοποίηση και Διαχείριση Συστημάτων
και εξοπλισμού με την μέθοδο PPP (Public-Private Partnership) για την αποτροπή και την
καταπολέμηση της βίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις» στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
(ΚΟΑ). Το έργο αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί εντός του 2018.

Στην Ρουμανία:
•
Αξιολόγηση προσφοράς για το έργο «Προμήθεια C- Band Μετεωρολογικού Radar» στη
Μετεωρολογική Υπηρεσία Ρουμανίας, προϋπολογισμού 1,6 εκ. ευρώ.




Στην Ιορδανία,
•
Έναρξη εργασιών για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κόμβου και την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της θυγατρικής εταιρίας Space Arab Levant Technologies.
•
Κατάθεση προσφοράς για έργο ΑΤΜ-security στον τραπεζικό χώρο βασισμένο στην πλατφόρμα
security GUARDIAN που αναπτύσσεται από την SPACE HELLAS.
Στο Qatar:
•
Αξιολόγηση προσφοράς για το έργο «CCTV και access control του Qatar Foundation Stadium».
•
Αξιολόγηση προσφοράς για το έργο «Σύστημα ασφάλειας του σταθμού ισχύος AL Rayyan».
•
Συμμετοχή σε RFI και προεπιλογή για την επόμενη φάση (RFP) προμήθειας συστήματος Physical
security information management (PSIM), για τη διαχείριση του συνόλου των εγκαταστάσεων
του παρόχου OOREDOO.

Συνοψίζοντας, για το 2018 ο όμιλος στοχεύει να ενισχύσει τη σταθερά κερδοφόρα πορεία του με την προσήλωση
στον εμπορικό στόχο εσόδων κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και τη διατήρηση της υγιούς οικονομικής πορείας.
Παρά την αξιοσημείωτη συμμετοχή σε σημαντικά έργα του δημοσίου στην Ελλάδα όπως το Σύζευξις ΙΙ που
βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης και αποτελούν δυνητικό πυλώνα ανάπτυξης, η εταιρία εξακολουθεί να επενδύει
σταθερά σε τεχνολογίες αιχμής με βασικό στόχο τη διεθνοποίηση του ομίλου. Η θετική πιστοληπτική αξιολόγηση
του ομίλου ανανεώνει διαρκώς το κλίμα εμπιστοσύνης τόσο με τις τράπεζες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές
ώστε να εκτελεί απρόσκοπτα τα επιχειρηματικά και επενδυτικά του πλάνα.

2.5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Ο Όμιλος και η Εταιρία στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, είναι εκτεθειμένοι σε μια
σειρά χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που συνδέονται τόσο με τη
γενικότερη οικονομική συγκυρία όσο και με τις ειδικότερες συνθήκες που διαμορφώνονται στον κλάδο.
Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της εταιρίας και του ομίλου, η συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό και οι ισχυρές υποδομές σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων προϊόντων βοηθούν και
υποστηρίζουν τον Όμιλο να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να διεισδύει σε νέες αγορές, περιορίζοντας τους
κινδύνους.
Επιπρόσθετα, οι συνεχώς προσαρμοζόμενες στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον δομές μας σε συνδυασμό με το
σημαντικό ύψος των ανεκτέλεστων έργων μας δίνουν το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε στις
ανάγκες της κρίσιμης χρονιάς που έρχεται και θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση αστάθμητων παραγόντων.
Συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι οι ακόλουθοι:
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων
διακυμάνσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων
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ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές
δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η πολιτική της διαχείρισης του κινδύνου εφαρμόζεται από την διοίκηση του Ομίλου η οποία αξιολογεί τους
κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του και προβαίνει σε σχεδιασμό της
μεθοδολογίας με επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση του κινδύνου.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές ή προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τραπεζικούς
λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες
ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές – εξαγωγές).
Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τις
διακυμάνσεις και την τάση των ξένων νομισμάτων και αξιολογεί την κάθε περίπτωση χωριστά λαμβάνοντας τα
απαραίτητα μέτρα όπου απαιτείται, μέσω συμφωνιών κάλυψης συναλλαγματικών κινδύνων. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
όταν παρατίθενται σε νόμισμα που διαφέρει από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας.
Σε περίπτωση
συναλλαγματικού κινδύνου που απορρέει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού, η εταιρία χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εφόσον απαιτείται.

Τα κυριότερα νομίσματα συναλλαγών στον Όμιλο είναι το Ευρώ και το δολάριο Η.Π.Α..
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας στα κέρδη προ φόρων σε μεταβολές συναλλάγματος:

31.12.2017

Νόμισμα
USD

Μεταβλητότητα
Συναλλαγματικών
ισοτιμιών
8%
-8%

31.12.2016

Επίδραση στα κέρδη
προ φόρων

Μεταβλητότητα
Συναλλαγματικών
ισοτιμιών

-550
550

5%
-5%

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων
-300
300


Κίνδυνος τιμών
Ο Όμιλος δεν έχει στην κατοχή του διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών χρεογράφων.
Ο Όμιλος εκτίθεται κυρίως σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που προμηθεύεται και ως εκ τούτου
προσαρμόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμάτων και η εμπορική της πολιτική. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου
της απαξίωσης των αποθεμάτων του ο Όμιλος εφαρμόζει μια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών, που
προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης αποθεμάτων μεγάλου ύψους. Σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της
εταιρίας το ύψος των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου
παραμονής στην αποθήκη των αποθεμάτων μας ώστε να απομακρύνεται ο κίνδυνος της απαξίωσης τους.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά κέρδη και ταμειακές ροές του Ομίλου επηρεάζονται μερικώς από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων.
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και
κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και σε κάθε χρονική
στιγμή. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσμων δανείων έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια.
Συνεπώς ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού
(EURIBOR) έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων από
μακροπρόθεσμα δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς τα δάνεια αυτά είναι σταθερού επιτοκίου.

Όμως σε περίπτωση που οι πιστωτικές αγορές και οι αγορές κεφαλαίου συνεχίσουν να είναι ασταθείς και η
διαθεσιμότητα των κεφαλαίων παραμένει περιορισμένη, αυξάνεται η πιθανότητα ο Όμιλος να κινηθεί με
υψηλότερα επιτόκια και άλλες δαπάνες που αφορούν τη χρηματοδότηση του δανεισμού του. Η προσεκτική όμως
παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου καθώς και η σχέση κερδών προ φόρων προς τόκους μειώνει
τον κίνδυνο σημαντικού επηρεασμού των κερδών στις βραχυπρόθεσμες πιθανές διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίου :
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31.12.2017

Νόμισμα
euro

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων

31.12.2016

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων

1%

-150

1%

-140

-1%

150

-1%

140


Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες ,τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.

Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από τον τραπεζικό και δημόσιο τομέα, αλλά και από μεγάλους
οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται επισταμένα
και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τις νέες συνθήκες. Ο Όμιλος, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του
κάθε πελάτη, είτε μέσα από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης είτε εσωτερικά λαμβάνοντας υπ΄ όψη την οικονομική
του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους ελέγχοντας το ύψος της παροχής πιστώσεων.
Τα πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με
τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Δεδομένου ότι η δυσμενής οικονομική κατάσταση της εγχώριας αγοράς
μετά την επέλευση της οικονομικής κρίσης εγκυμονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες, η διοίκηση εκτιμά ότι έχει
θέσει ικανούς μηχανισμούς αντιμετώπισης αυτών, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη διάρθρωση του πελατολογίου του
Ομίλου. Αναφορικά με την έκθεση της εταιρίας στον κίνδυνο μη είσπραξης απαιτήσεων από το δημόσιο ο
κίνδυνος αυτός μειώθηκε σημαντικά, καθώς τα υπόλοιπα προς είσπραξη έχουν μειωθεί. Επιπρόσθετα, με την
εφαρμογή της νομοθεσίας, όπου οι επιχειρήσεις συμψηφίζουν τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο με
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους από αυτό βοηθά προς την ίδια κατεύθυνση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους
γίνονται προβλέψεις για ζημιές από απαξίωση. Η μεταχρονολόγηση των εισπράξεων αποτελεί ένα θέμα προς
διαχείριση το οποίο όμως δεν συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών μας.
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου στα Διαθέσιμα και Ταμειακά ισοδύναμα ο Όμιλος στο πλαίσιο
εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο ποσό που θα εκτίθεται. Επίσης όσον αφορά
τα προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος, συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται τόσο από την σταθερή ροή των εισπράξεων όσο και με την εξασφάλιση
ικανών ταμειακών πόρων από την τραπεζική χρηματοδότηση (με έμφαση στην χρηματοδότηση οn a project
basis), η οποία στηρίζεται στη άριστη σχέση που διατηρούμε με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και
του εξωτερικού, και εξασφαλίζει ικανές πιστωτικές γραμμές για την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας
πλάνων.
Επιπρόσθετα οι άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές μας οι οποίες στηρίζονται στην μακροχρόνια αξιόπιστη και
σταθερή σχέση, μας προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια εξομάλυνσης των ταμειακών ροών. Οι
περιορισμοί κεφαλαίου (capital controls) δεν επηρέασαν ουσιωδώς προαναφερθείσες σχέσεις.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 31η Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα αναλύονται
ως εξής:
Σύνολα

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Συνολικός Δανεισμός (βραχυπρόθεσμα
& μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια)

17.765

15.965

7.965

8.117

3.546

3.483

6.254

4.365

Εμπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις

17.401

15.562

17.395

15.551

-

-

6

11
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Εταιρία
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Σύνολα
2017

Συνολικός Δανεισμός
(βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα
Τραπεζικά Δάνεια)
Εμπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις

2016

Έως 1 έτος
2017

2016

Από 1 έως 5 έτη
2017

Πάνω από 5 έτη

2016

2017

2016

17.765

15.965

7.965

8.117

3.546

3.483

6.254

4.365

17.141

15.078

17.111

15.048

24

19

6

11


Διαχείριση κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής
πιστοληπτικής του διαβάθμισης και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να μπορούν να υποστηρίζονται και να
επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου.

Η πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους μόχλευσης σύμφωνα με ένα προφίλ υψηλού επιπέδου
φερεγγυότητας. Ο συντελεστής μόχλευσης υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια.
'Ομιλος

Εταιρία

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

2017

2016

2017

2016

Συνολικός Δανεισμός (βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια)

7.965

8.117

7.965

8.117

Συνολικός Δανεισμός (μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια)
Μείον: Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

9.800

7.848

9.800

7.848

-7.694

-7.465

-7.042

-7.115

10.071

8.500

10.723

8.850

14.670

13.787

14.189

13.401

24.741

22.287

24.912

22.251

40,71%

38,14%

43,04%

39,77%

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών 23,85% η οποία κατά κύριο λόγο επήλθε το τελευταίο τετράμηνο
του έτους , δημιούργησε την ανάγκη αυξημένων χρηματοδοτικών γραμμών. Η ανάγκη αυτή μεταφράστηκε σε
αύξηση του καθαρού χρέους κατά 1,6 εκ.€ ή ποσοστιαία 18,4%. Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν
κατά 883 χιλ. € και κατά συνέπεια αυξήθηκε και ο συντελεστής μόχλευσης από 38,14% σε 40,71%, γεγονός που
κρίνεται φυσιολογικό, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,85%. Η δυναμική του
Ομίλου να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια όπου και όταν απαιτούνταν, πιστοποιήθηκε και το 2017.

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Ελλάδα
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο
εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου
2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια
επίπτωση στις εγχώριες δραστηριότητες του Ομίλου, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί.
Επιπρόσθετα οι παγκόσμιες εξελίξεις που αφορούν τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Μεγάλη Βρετανία επηρεάζουν
γενικότερα το οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης σε συνδυασμό με τους εκάστοτε γεωπολιτικούς κινδύνους.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμηθούν οι αλληλεπιδράσεις όλων των παραπάνω και να εκφραστούν σε μια
εκτίμηση του βαθμού επιρροής τους στο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Συνεπεία των ανωτέρω η SPACE
έχει επιλέξει την πολιτική ανάληψης λελογισμένου ρίσκου το οποίο διασπάται σε διαφορετικές προϊοντικές
στρατηγικές αλλά και γεωγραφικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε να διευρύνουμε την τεχνογνωσία
μας σε τομείς απαραιτήτους για το σημερινό γίγνεσθαι και να εξαπλώσουμε τον κίνδυνο γεωγραφικά με την
επέκταση μας σε αγορές του εξωτερικού. Αρωγός σε αυτήν μας την προσπάθεια είναι το Τραπεζικό σύστημα μέσα
από τις άριστες σχέσεις που διατηρούμε. Συγκεκριμένα, η συνεχής επικοινωνία των επιχειρηματικών μας πλάνων
σε συνδυασμό με την πολιτική του τραπεζικού συστήματος για ανάληψη ρίσκου με τραπεζικά κριτήρια, μας δίνει
την ευχέρεια να ανταπεξέλθουμε τόσο στους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων όσο και στην συνεχή βελτίωση
των σχέσεων με τους βασικούς μας προμηθευτές.

2.6

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρία
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
ειδικώς του κν 2190/1920 και των ν. 3016/2002, 3873/2010, 3884/2010 και 4403/2016, όπως ισχύουν. Το
κείμενο είναι κωδικοποιημένο και τροποποιείται κάθε φορά που αποφασίσει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της
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εταιρίας. Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων της εταιρίας ο κανονισμός εταιρικής διακυβέρνησης
περιλαμβάνει νομοθετικές διατάξεις και διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας που υπερισχύουν έναντι αυτού.
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Μετά την
έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ο κώδικας αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της
εταιρίας σε μορφή μη επεξεργάσιμη.
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης ισχύει από την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας

http://www.space.gr.
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
Κεφάλαιο Α΄- Διοικητικό Συμβούλιο: Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας,
η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η διάκριση των μελών σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και οι
αρμοδιότητες αυτών, με ειδικότερες αναφορές στο ρόλο των εκτελεστικών μελών, του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, των Αντιπροέδρων και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στις αρμοδιότητες αυτών, την περιγραφή των
καθηκόντων των μη εκτελεστικών μελών, την πολιτική αμοιβών και τις υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος.
Κεφάλαιο Β΄ - Γενική Συνέλευση: Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της γενικής συνέλευσης
των μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση, η διαδικασία αναγνώρισης των
δικαιουμένων συμμετοχής στη γενική συνέλευση, η απαρτία, η διαδικασία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ο
τρόπος σύνταξης των πρακτικών. Γίνεται επίσης αναφορά στη συμμόρφωση με την αρχή της ισότητας των
μετόχων και στον τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
Κεφάλαιο Γ΄ – Δικαιώματα Μειοψηφίας: Γίνεται παραπομπή στα δικαιώματα μειοψηφίας του κν 2190/1920 (άρθρα
39 – 40 α).
Κεφάλαιο Δ΄ – Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων: Γίνεται περιγραφή της
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας με ανάλυση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων. Επίσης
περιγράφεται η λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής και γίνεται περιγραφή του τρόπου εποπτείας του Εσωτερικού
Ελέγχου, αλλά και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τον Εσωτερικό Έλεγχο και την
Ελεγκτική Επιτροπή.
2. Οι Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρία
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας περιλαμβάνει πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρία στο πλαίσιο της
λειτουργίας της με διαδικασίες διαφάνειας στη διοίκηση και τη χρηματιστηριακή ενημέρωση, με σεβασμό στην ίση
μεταχείριση των μετόχων και την προστασία του εταιρικού συμφέροντος.
Ειδικότερα:
Ι. Διοικητικό Συμβούλιο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρία είναι εννεαμελές και αποτελείται από πέντε (5) εκτελεστικά μέλη,
δύο (2) μη εκτελεστικά και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών
του.
Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μέλη.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται διαφορετικό πρόσωπο ως Πρόεδρος και διαφορετικό πρόσωπο ως Διευθύνων
Σύμβουλος.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα - Θέση

Μανωλόπουλος Σπυρίδων του Δημητρίου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος
Δ/νων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μερτζάνης Ιωάννης του Αναστασίου
Δουλαβέρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
Μπέλλος Παναγιώτης του Χρήστου
Παπαρίζου Αναστασία του Κωνσταντίνου
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Μπέλλος Χρήστος του Παναγιώτου
Λαγογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτου
Πατσούρας Αθανάσιος του Νικολάου
Χατζησταματίου Θεόδωρος του Νικολάου

Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως επίσης και η
εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε τρίτα – μη μέλη πρόσωπα, κυρίως διευθυντικά στελέχη.
Στην παρούσα περίοδο, αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα λοιπά εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του εκτελεστικού
μέλους κ. Αναστασίας Παπαρίζου.
Για τον καλύτερο συντονισμό της διεύθυνσης των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει
επιτροπή στην οποία μετέχουν διευθυντικά στελέχη της εταιρίας.
Όσον αφορά το δικαίωμα υπογραφής αυτό δίδεται μέχρι ενός ορισμένου χρηματικού ορίου, περάν δε αυτού την
εταιρία δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφασίζει, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, για τα θέματα που αφορούν τις
κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, στους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής
και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της εταιρίας.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται
αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Οι αμοιβές και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται
σύμφωνα με τον κν 2190/1920.
Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και
είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων.
Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία
και κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές
του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, σύμφωνα με το
άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίον έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες οφείλουν έγκαιρα
να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων
συμφερόντων με αυτών της εταιρίας ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του ΚΝ
2190/1920, που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.
Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και
στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν
σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
ΙΙ. Γενική Συνέλευση
Η πρόσκληση της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης αναρτάται και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας μαζί
με το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και τα
έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας
διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού
συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι
μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία, καθώς και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του
δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός εάν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
Εάν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρία
επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα
αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.
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Για την ενίσχυση της διαφάνειας στην ενημέρωση των μετόχων, η πρόκληση της γενικής συνέλευσης
δημοσιοποιείται και στο Σύστημα Επικοινωνίας «ΕΡΜΗΣ» γιατί είναι ευλόγως αξιόπιστο και έχει πανευρωπαϊκή
εμβέλεια.
Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων των αντιπροσώπων των μετόχων που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της
γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την
αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του
μετόχου.
Κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος:
Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από
το μέτοχο αυτόν,
β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο
της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
εταιρίας,

γ)Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,
δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως γ΄.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τον
ίδιο τύπο, τουλάχιστον 3 (τρεις) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
Στη γενική συνέλευση παρίστανται εκτός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο
Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντικά στελέχη ή οι Νομικοί Σύμβουλοι, κατά περίπτωση, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο
Πρόεδρος ή/και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο τακτικός ή αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και, εφόσον απαιτείται, παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί
θεμάτων της αρμοδιότητάς τους που τίθενται προς συζήτηση και απαντούν σε ερωτήσεις των μετόχων επί των
θεμάτων αυτών.
Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαθέτει τον απαιτούμενο κατά τις περιστάσεις χρόνο στους μετόχους για να
υποβάλλουν ερωτήσεις, εφόσον το επιθυμούν.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό
βιβλίο. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης φροντίζοντας στην καταγραφή όλων των
απόψεων ή ερωτήσεων που τυχόν διατυπώσουν οι μέτοχοι και των αντίστοιχων απαντήσεων που δίδονται.
Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της
γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν
στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κν 2190/1920.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά
ανάλογα με το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.
Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Κατά τη συνεδρίαση
της γενικής συνέλευσης ακούγονται όλοι οι μέτοχοι που θα ζητήσουν το λόγο, καταγράφονται οι απόψεις που
τυχόν διατυπώσουν οι μέτοχοι ή οι ερωτήσεις που τυχόν υποβάλλουν και οι απαντήσεις που δίδονται.
Η εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας
για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό εγκύρων ψήφων, καθώς και τον
αριθμό ψήφων υπέρ και κατά της κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
Τα δικαιώματα μειοψηφίας αναφέρονται στον κν 2190/1920 άρθρα 39 – 40 α.
ΙΙΙ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων
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Σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία, στην εταιρία λειτουργεί η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου που στελεχώνεται από
ένα πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που είναι ανεξάρτητο, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία
άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποβοηθώντας το
στην άσκηση των καθηκόντων του με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας και των μετόχων.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια
της εταιρικής στρατηγικής όσον αφορά τη διαχείριση των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρία,
ειδικά σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Η ανασκόπηση αυτή καλύπτει τους ουσιώδεις ελέγχους,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και
τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω και της Επιτροπής Ελέγχου
αναπτύσσει άμεση και τακτή επαφή με τους ελεγκτές της των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου.
ΙV. Επιτροπή Ελέγχου:
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και είναι είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία
ξεχωριστή επιτροπή από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή
επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται
από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας. Επομένως, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των
μετόχων δύνανται να είναι τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα
στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη
λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα) προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέσει να υλοποιεί τις
αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Η
αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ένα εκ των μελών της ως Πρόεδρο, ενώ καθήκοντα Γραμματέως ασκεί η/ο Γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Η/Ο Γραμματέας επιμελείται των πρακτικών των συνεδριάσεων της
Επιτροπής φροντίζοντας να καταγράφονται όλες οι απόψεις των μελών της που διατυπώνονται.
Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παρακολούθηση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
και της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του συστήματος εξωτερικού ελέγχου, της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της
μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή
ελεγκτικών εταιρειών που διορίζονται για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (τακτικοί και
αναπληρωματικοί ελεγκτές κν 2190/1920), η επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.
3.

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τρόπος Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας
σύμφωνα με το καταστατικό και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους και αυτούς που είναι απόντες και
αυτούς που διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν’ αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αναφέρονται στο άρθρο 34 κν 2190/1920, περιλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού της
εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου
δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική
χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής
χρήσης.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που
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έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να
μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.
Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει:
α) Πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα) Τα δικαιώματα των μετόχων των παρ. 2, 2 α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, αναφέροντας το
χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται
στις παραγράφους του άρθρου 39 του κν 2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική
ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες
πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή
παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρίας.
ββ) Τη διαδικασία για ψήφο μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για την ψήφο μέσω
αντιπροσώπου, καθώς και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28 α παρ. 3 του κν
2190/1920, για να δέχεται η εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.
β) Καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28 α παρ. 4 του κν 2190/1920,
επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη γενική συνέλευση.
γ) Γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων
αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του κν 2190/1920, καθώς και
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά.
δ) Αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παρ. 3 του
άρθρου 27 του κν 2190/1920.
Η πρόσκληση αναρτάται και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας μαζί με το συνολικό αριθμό των μετόχων
και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν
στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία
απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω
ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από
την εταιρία, καθώς και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω
αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός
εάν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
Εάν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρία
επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα
αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.
Για την ενίσχυση της διαφάνειας στην ενημέρωση των μετόχων, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
δημοσιοποιείται και στο Σύστημα Επικοινωνίας «ΕΡΜΗΣ» γιατί είναι ευλόγως αξιόπιστο και έχει πανευρωπαϊκή
εμβέλεια.
Η εταιρία δύναται να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα δημοσίευσης του κν 2190/1920 περίληψη της πρόσκλησης η
οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους
μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της στην
οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι λοιπές πληροφορίες της συνέλευσης.
Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από
αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση:
Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών.
Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας
της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική αυτή συνέλευση με ένδειξη των
τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και
των αντιπροσώπων αυτών.
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Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής
συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) Η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της
πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της
εταιρίας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,
γ) Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση,
δ) Σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει
προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και
τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία,
ε) Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και,
εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω
έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση:
Στη γενική συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης
διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 α του κν
2190/1920, και στην οικεία γενική συνέλευση.
Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά
πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν
χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον
υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή
του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από
την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που
έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του
αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της
γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την
αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του
μετόχου.
Κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος:
α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται
από το μέτοχο αυτόν,
β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο
της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
εταιρίας,
γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,
δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως γ΄.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τον
ίδιο τύπο, τουλάχιστον 3 (τρεις) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις
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μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.
Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο
τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική
πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν
από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν
μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών
συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου
κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κν 2190/1920, όλους τους μετόχους που
συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 28 α του κν 2190/1920.
Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει
την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.
Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις ανωτέρω ρυθμίσεις ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά
από άδειά της.
Απαρτία:
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν
παρίστανται σ’ αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημέρα που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Αυτή η νέα
συνεδρίαση θα σχηματίσει απαρτία και θα συσκεφθεί εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης
ανεξαρτήτως του ποσοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που θα εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που
προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν
τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνέρχεται έγκυρα στα θέματα ημερησίας διάταξης εάν
οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι σε αυτήν εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, για αποφάσεις που αφορούν: α) την παράταση διάρκειας ή λύση της εταιρίας, β) τη μεταβολή της
εθνικότητας της εταιρίας, γ) τη μεταβολή του σκοπού της, δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν
προβλέπεται στο καταστατικό σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 2 του κν 2190/1920 ή επιβάλλεται από
διατάξεις νόμων ή προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός
αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κν 2190/1920, στ) τη μεταβολή του τρόπου
διαθέσεως των κερδών, ζ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) τη συγχώνευση, διάσπαση,
μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 του κν 2190/1920, ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο
νόμος ή το Καταστατικό της εταιρίας ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση
απαιτείται η απαρτία που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.
Εάν δε συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, ύστερα
από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για
θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δε συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, ή σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου,
η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την
προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα
συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
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Διαδικασία συνεδρίασης γενικής συνέλευσης:
Η Γενική Συνέλευση προσωρινά διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση
κωλύματός του από τον αναπληρωτή του ή από ένα πρόσωπο που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη
Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διορίζει προσωρινά ως Γραμματέα έναν από τους παρόντες μετόχους.
Μέχρι την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προχωρά στην
εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαδικασία της
ψηφοφορίας. Ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ο Γραμματέας εκλέγονται με
μυστική ψήφο, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ή ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Στη γενική συνέλευση παρίστανται εκτός του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο
Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντικά Στελέχη ή οι Νομικοί Σύμβουλοι, κατά περίπτωση, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο
Πρόεδρος ή/και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο τακτικός ή αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής των
καταστάσεων της εταιρίας και, εφόσον απαιτείται, παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της
αρμοδιότητάς τους που τίθενται προς συζήτηση και απαντούν σε ερωτήσεις των μετόχων επί των θεμάτων αυτών.
Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαθέτει τον απαιτούμενο κατά τις περιστάσεις χρόνο στους μετόχους για να
υποβάλλουν ερωτήσεις, εφόσον το επιθυμούν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός αν μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται με
πληρεξούσιο και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί άλλων θεμάτων.
Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική
Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ορκωτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Πρακτικά της γενικής συνέλευσης:
Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό
βιβλίο. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης φροντίζοντας στην καταγραφή όλων των
απόψεων ή ερωτήσεων που τυχόν διατυπώσουν οι μέτοχοι και των αντίστοιχων απαντήσεων που δίδονται.
Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της
γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν
στη γενική συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κν 2190/1920.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά
ανάλογα με το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.
Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Κατά τη συνεδρίαση
της γενικής συνέλευσης ακούγονται όλοι οι μέτοχοι που θα ζητήσουν το λόγο, καταγράφονται οι απόψεις που
τυχόν διατυπώσουν οι μέτοχοι ή οι ερωτήσεις που τυχόν υποβάλλουν και οι απαντήσεις που δίδονται.
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας της γενικής συνέλευσης:
Η εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας
για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό εγκύρων ψήφων, καθώς και τον
αριθμό ψήφων υπέρ και κατά της κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
4.

Σύνθεση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων Οργάνων

Υποχρεώσεις, Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου – Τρόπος Λειτουργίας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας,
στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρίας, και την υφιστάμενη
νομοθεσία. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τον κν 2190/1920 μετά την εκλογή του από τη γενική
συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα για την εκλογή του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και
του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα μέλη του ή
και σε τρίτα πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή
οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τρόπος
στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το Δ.Σ. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει
εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή
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παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον
πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να
αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα
μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση ή με
τηλεομοιοτύπημα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να μνημονεύει με σαφήνεια τα θέματα ημερησίας
διατάξεως, ειδάλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
παρίστανται και κανένα δεν αντιλέγει σε αυτά.
Κάθε Σύμβουλος, που δεν είναι παρών στη Συνεδρίαση, μπορεί έγκυρα να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο
Σύμβουλο που διορίζεται από τον απόντα Σύμβουλο με έγγραφη επιστολή, τέλεξ ή τηλεομοιοτύπημα που
απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν από τους άλλους
Συμβούλους που απουσιάζουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων
συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα γραμματέα τελεί κατά περίπτωση ένα μέλος του ή ο
νομικός σύμβουλος της εταιρίας, εφόσον αυτό ζητηθεί.
Ο γραμματέας επιμελείται των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου φροντίζοντας να
καταγράφονται όλες οι απόψεις των μελών που διατυπώνονται.
Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο και όταν
αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (σε
περίπτωση που αυτός δεν έχει και τη θέση του Προέδρου) ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά,
χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν
έχει προηγηθεί συνεδρίαση (άρθρο 21 παρ. 5 κν 2190/1920).
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από
τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή
θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η
οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.
Για την εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία στη διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων των υποψηφίων, το επίπεδο επαγγελματικής τους κατάρτισης, η προϋπηρεσία και προηγούμενη
εμπειρία ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις, η γνώση των κανόνων και συνθηκών της αγοράς.
Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν
να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών,
με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των
ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
To Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή
απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται
με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του
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μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κν
2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία
μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.
Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η συνεχής επί ένα (1) έτος απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή
χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως
ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική
απόφασή του στα πρακτικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρία είναι εννεαμελές και αποτελείται από πέντε (5) εκτελεστικά μέλη,
δύο (2) μη εκτελεστικά και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών
του.
Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μέλη.
Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το
καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικώς τις διατάξεις του κν 2190/1920 και παρέχουν στην εταιρία
υπηρεσίες ασκώντας καθήκοντα διαχείρισης και εκπροσώπησης.
Οι αρμοδιότητες εκχωρούνται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση αυτού.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με το πρακτικό εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τα εκτελεστικά
μέλη έχουν αρμοδιότητες διοίκησης της εταιρίας, εκπροσώπησης της εταιρίας, μεταξύ άλλων, έναντι δημοσίων
υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τραπεζών, εκπροσωπούν την εταιρία έναντι των
δικαστηρίων και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και έχουν δικαίωμα υπογραφής μέχρι του χρηματικού ορίου
που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφασή του. Πέραν του ορίου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο
λαμβάνει απόφαση σε ειδική συνεδρίασή του για τη δέσμευση της εταιρίας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα εκτελεστικά μέλη του δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τρίτα – μη μέλη
– πρόσωπα να διενεργήσουν συγκεκριμένες - μεμονωμένες πράξεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του δύναται να αναθέσει και σε τρίτα – μη μέλη - πρόσωπα την
ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κυρίως σε διευθυντικά
στελέχη της εταιρίας.
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζεται με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων της εταιρίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκαλεί εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον απαιτείται.
Ορίζει προέδρους των επιτροπών, όταν απαιτείται σύσταση επιτροπής, και σε συνεργασία με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο προτείνει τα μέλη των επιτροπών.
Συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε θέματα προετοιμασίας της ημερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων των νέων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής σύμφωνα με το πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της
εταιρίας περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Διευθύνων Σύμβουλος:
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάζεται με τον Πρόεδρο
και το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων της εταιρίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.


Συμμετέχει στον καθορισμό της στρατηγικής της εταιρίας, μαζί με τον Πρόεδρο και τα λοιπά εκτελεστικά
μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων και του τρόπου υλοποίησης αυτών.
Είναι υπεύθυνος, μαζί με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό της μισθολογικής
πολιτικής της επιχείρησης.
Προωθεί την εικόνα και το όραμα της επιχείρησης.
Συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης παραγωγικών επενδύσεων.
Προωθεί και διαμορφώνει συμφωνίες συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού (αντιπροσώπευση, εμπορία,
διάθεση προϊόντων, κλπ).
Συνεργάζεται με τράπεζες και αποφασίζει επί θεμάτων χρηματοδότησης και δανεισμού της εταιρίας.
Συναποφασίζει για προσλήψεις προσωπικού.
Συναποφασίζει και εγκρίνει τα γενικά έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης.
Συναποφασίζει για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής και της πολιτικής εκπτώσεων της εταιρίας.
Λαμβάνει αποφάσεις και θέτει προτεραιότητες κυρίως σε θέματα επενδύσεων, χρηματοδότησης,
τιμολογιακής πολιτικής και προϊόντων.
Κατευθύνει τις δραστηριότητες του προσωπικού, κυρίως των εμπορικών τμημάτων της επιχείρησης.
Συμμετέχει σε τακτικές συναντήσεις με τους:
Πρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο, Τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες.

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:
Σύμφωνα με το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκλέγει έναν ή περισσότερους
Αντιπροέδρους.
Η εταιρία διαθέτει έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος συμμετέχει στις
συνεδριάσεις του. Ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
είναι επιφορτισμένος με την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και
του καταστατικού της εταιρίας.
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους πρέπει να μην
κατέχουν μετοχές άνω του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με
αυτήν ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.
Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου:
Α) Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κν 2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την
επιχειρηματική της δραστηριότητα και ιδίως όταν είναι σημαντικός προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός
πελάτης της εταιρίας.
Β) Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας ή έχει
τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κν 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση
εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
Γ) Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή
διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή
συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κν 2190/1920, όπως κάθε φορά
ισχύει.
Δ) Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του κν 2190/1920.
Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού,
αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου, προς την τακτική ή έκτακτη γενική
συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
Η εταιρία εντός είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα υποβάλλει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου 3016/2002. Ομοίως υποβάλλεται και το
πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, όπου καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του Δ.Σ., ως εκτελεστικού, μη
εκτελεστικού και προσωρινού ανεξάρτητου μέλους σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε ή εξέλιπε και για
οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο.
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Πολιτική αμοιβών:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφασίζει, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, για τα θέματα που αφορούν τις
κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, στους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής
και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της εταιρίας.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται
αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και
είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων.
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος:
Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία
και κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές
του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του
οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που
ενδέχεται να ανακύψουν στις συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε
άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την
έννοια του κν 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και
στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, να μετέχουν σε
κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρίας για να εξασφαλίσουν ότι: α)
οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και β) οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η
ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Ν. 4308/2014 (Α’ 251) και του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του Ν. 4403/2016 και, κατά περίπτωση, με τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002.
5.

Κύρια χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της
εταιρίας, σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων:

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου:
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας οργανωτικά διαρθρώνεται στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, την
Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο, με διακριτές αρμοδιότητες.
Τα εποπτικά όργανα της εταιρίας έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρίας για να εξασφαλίσουν ότι: α) οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και β) οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η
ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Ν. 4308/2014 (Α’ 251) και του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του Ν. 4403/2016 και, κατά περίπτωση, με τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002.
Tο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας, και υπό το πρίσμα της Διαχείρισης του κινδύνου, έχει ως κύρια
χαρακτηριστικά για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: α) την αναγνώριση και
αξιολόγηση των κινδύνων συναφών με την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, β) το διοικητικό σχεδιασμό
και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, γ) την πρόληψη και αποκάλυψη της απάτης, δ) τους
ρόλους και τις αρμοδιότητες των στελεχών, ε) τις διαδικασίες κλεισίματος χρήσης, περιλαμβανομένης της
ενοποίησης και στ) τη διασφάλιση των παρεχόμενων στοιχείων από τα πληροφορικά συστήματα.
Αναλυτικότερα, στην εταιρία υπάρχει θεσπισμένη διαδικασία για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων ως
προς την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οποία εφαρμόζεται.
Η πληρότητα κι η επάρκειά της αξιολογούνται συνεχώς. Επίσης, υπάρχουν θεσπισμένες και εφαρμοζόμενες
διαδικασίες που εκτελούνται από το Λογιστήριο και την Οικονομική Διεύθυνση, οι οποίες αφορούν στη συλλογή, τη
συμφωνία και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων. Το λογιστικό σύστημα της εταιρίας εξασφαλίζει την έγκαιρη και με ακρίβεια καταχώρηση κάθε
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συναλλαγής. Η επεξεργασία και η τήρηση των λογιστικών στοιχείων γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την
παραγωγή και δημοσίευση αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Επίσης, εξασφαλίζεται η ασφαλής τήρηση των αρχείων που επιτρέπει την πραγματοποίηση
αποτελεσματικών ελέγχων σε μεταγενέστερο χρόνο. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση, τα αρμόδια
όργανα και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας έχουν έγκαιρα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να
ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
Η Εταιρία κατά τη θέσπιση των όλων διαδικασιών της λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πιθανότητα υπάρξεως πράξεων
απάτης και για αυτό το λόγο οι δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν σε όλο το εύρος των διαδικασιών.
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, λειτουργικές, μηχανογραφημένες και μη αλλά και εσωτερικού ελέγχου οι
οποίες αφορούν στην σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις). Επίσης, στις αυτές διαδικασίες ορίζονται κι οι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με
βασικό κριτήριο την εκτίμηση του κινδύνου (risk- assessment).
Οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των στελεχών είναι σαφώς οροθετημένοι εκ της διοικήσεως. Εικόνα τους δίδεται στο
οργανόγραμμα της εταιρίας, από το οποίο και προκύπτουν οι σαφείς αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι ευθύνες.
Οι διαδικασίες κλεισίματος χρήσης εταιρίας και ενοποιήσεως είναι καταγεγραμμένες και βρίσκονται σε πλήρη
συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Η Εταιρία χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στο εργασιακό περιβάλλον της,
ανανεώνονται ανάλογα με την πληροφόρηση και τις νομοθετικές τροποποιήσεις και εξασφαλίζουν την ασφάλεια
της πληροφορίας από εξωτερικές προσβάσεις. Υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφορικής, η Διεύθυνση
Πληροφορικής, λειτουργικά και διοικητικά ανεξάρτητη από τους τελικούς χρήστες, εντός της οποίας υπάρχει σαφής
διαχωρισμός καθηκόντων. Η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των υπηρεσιών πληροφορικής εξασφαλίζεται με
συγκεκριμένες διαδικασίες και με την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων μόνο ατόμων. Εξασφαλίζεται ακόμα η φυσική
ασφάλεια των εγκαταστάσεων πληροφορικής μέσω αντίστοιχων διαδικασιών.
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου:
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνεται στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας και οι αρμοδιότητες της
καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το σχετικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρίας.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της εταιρίας, αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας
περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών
στελεχών με τα συμφέροντα της εταιρίας και εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της
δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και
συστημάτων αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της εταιρίας μέσω τακτικών και επιτόπιων ελέγχων. Η
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στελεχώνεται από άτομα
ανεξάρτητα, τα οποία δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας. Ενημερώνει,
εγγράφως και τεκμηριωμένα, μία φορά τουλάχιστον ανά τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το
διενεργούμενο από αυτήν έλεγχο. Τέλος, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε
πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές και συνεργάζεται με αυτές.
Το έργο της ασκείται στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και των ελληνικών Εποπτικών Αρχών.
Επιτροπή Ελέγχου:
Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή άλλων μελών που έχουν
εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η Επιτροπή ελέγχου έχει μεταξύ άλλων τις εξής
αρμοδιότητες, όπως αναλύονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της: α) εξωτερικού ελέγχου, β) επί της
διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, γ) εσωτερικού ελέγχου, δ) επί του ελέγχου των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και ε) σχετιζόμενες με τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές της εταιρείας.
Ειδικά σε σχέση με την αρμοδιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Παρακολουθεί την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων
της εταιρείας, και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου αυτής, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση της εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία αυτού. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί,
εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και
δικλείδων ασφαλείας της εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με
την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της
μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την
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ανεξαρτησία της. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον
εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της εταιρείας, σε σχέση με τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με
τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Διοικητικό Συμβούλιο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου εξετάζει την
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής. Η εξέταση
αυτή καλύπτει τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
6. Πληροφορίες άρθρου 10 οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Δεν υπάρχουν σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω
πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ.
Δεν υφίστανται μέτοχοι της εταιρίας με ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Τα δικαιώματα ψήφου, οι κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς
και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, και οι εξουσίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου
προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κν 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρίας.

2.7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολύχρονη παρουσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας και οι στρατηγικές
συνεργασίες της Space Hellas με τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους του κλάδου, την κάνουν ικανή να
σχεδιάζει, να υλοποιεί και να υποστηρίζει μεγάλα και σύνθετα έργα.
Η Space Hellas για να μπορεί να διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά και να έχει το προβάδισμα σε θέματα
τεχνογνωσίας, επενδύει συνεχώς σε ανθρώπινους πόρους και υποδομές.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Space Hellas έχει καταφέρει να διακριθεί, λαμβάνοντας σημαντικές πιστοποιήσεις, τόσο
από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους με τους οποίους συνεργάζεται, όσο και από αναγνωρισμένους
διεθνείς οργανισμούς.
Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών της από κάθε άποψη, η Space Hellas ακολουθεί σταθερά μία Πολιτική
Ποιότητας που κύριοι στόχοι της είναι:
o Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς.
o Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και
γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της εταιρίας .
Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει αποτελεσματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που η Space Hellas
εφαρμόζει από το 1996 (από τις πρώτες του χώρου της στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO 9001),
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους σχεδίασης και παρακολούθησης της ποιότητας, σε όλα τα στάδια
προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Space Hellas είναι
πιστοποιημένο με ISO 9001:2015, για όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας στα γραφεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης.
Επίσης, η Space Hellas είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών που σχεδίασε και συντηρεί από το 2009, σε επίπεδο Οργανισμού και για όλες τις δραστηριότητες
της, τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα, τη θυγατρική της στην Κύπρο και τις υποθυγατρικές της σε Μάλτα, Σερβία
και Ρουμανία. Η επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου δίνει στη Space Hellas μια ιδιαίτερη διάκριση απέναντι στο
σύνολο των Ελληνικών εταιριών και του ανταγωνισμού. Το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρίας,
προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σε θέματα συμμόρφωσης (Compliance) και πιστοποίησης
μέσα στα οποία συγκαταλέγεται το ISO/IEC 27001:2013, η ΑΔΑΕ, το Business Continuity Management, το PCI
DSS Standard, οι Οδηγίες Τράπεζας της Ελλάδος και SOX.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης του Ομίλου για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, έχουμε
αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO14001:2015 με το οποίο έχουμε πιστοποιηθεί το 2015, από ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς
πιστοποίησης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η Space Hellas θεωρεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητά της την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων της,
κατά την τέλεση των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό, παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και φροντίζει για
την τήρησή της στο ακέραιο. Επιπλέον, ανέπτυξε και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας
στην Εργασία, το οποίο πιστοποιήθηκε με OHSAS 18001:2007 το 2016, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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2.8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έρχεται
αντιμέτωπος καθημερινά με προκλήσεις που αφορούν τόσο στην αποδοτικότητά του όσο και στην υπόστασή του
ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι. Ευαισθητοποιημένος και στο πνεύμα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το
περιβάλλον, αναλαμβάνοντας οικειοθελώς δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα όρια των κοινών ρυθμιστικών και
συμβατικών απαιτήσεων, οι οποίες τηρούνται έτσι και αλλιώς.
Στενά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία του Ομίλου είναι η ενεργός μέριμνα για τον άνθρωπο τόσο σε επιχειρηματικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Με προσανατολισμό στο μέλλον, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενισχύει με
κάθε τρόπο το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης. Σε κάθε βήμα της πορείας του αναγνωρίζει τη συμβολή όλων
των εργαζομένων και με συνεχή και αποφασιστική δέσμευση, προσφέρει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όπου
κυριαρχεί η αλληλεγγύη και ο σεβασμός. Το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής υποδομής που προσφέρει στους
συνεργάτες του, συντελεί στο να αξιοποιεί ο κάθε εργαζόμενος στο έπακρο τις δυνατότητες και τα ταλέντα του,
παρέχοντας συγχρόνως στον Όμιλο σημαντικό έργο. Η εκπαίδευση, ως αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του
Ομίλου, αποτελεί διαρκή προτεραιότητα.
Ως μέρος του κοινωνικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο του στην κοινωνία και
συνεισφέρει στη συνολική προοπτική ανάπτυξής της. Ανταποκρινόμενος με ευαισθησία στις εκάστοτε ανάγκες,
μέσω ενίσχυσης φιλανθρωπικών οργανώσεων και κοινωφελών οργανισμών, προάγει τον πολιτισμό και την αξία
του ανθρώπου. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μέρος της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου και συνδράμει στην
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Οι άνθρωποί μας συμβάλουν με θέληση σε κάθε δράση εθελοντισμού,
ανταποκρινόμενοι σε περιπτώσεις όπου απαιτούν άμεση παροχή βοήθειας και αλληλεγγύης.
Πάντα πρωτοπόρος και με ιδιαίτερη ευαισθησία, ο Όμιλος συνδυάζει την ανάπτυξή του με την προστασία του
περιβάλλοντος, καταβάλλοντας καθημερινά προσπάθειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
δραστηριοτήτων του. Ευθυγραμμίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα και τη βέλτιστη αποδοτικότητα των
υποδομών, με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που απορρέουν από την ανάγκη για μείωση του ενεργειακού και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο φυσικό περιβάλλον, ο Όμιλος εφαρμόζει τις αρχές της Πράσινης
Πληροφορικής τόσο στα πληροφοριακά συστήματα όσο και στην τεχνολογική υποδομή του.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης του Ομίλου για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, έχουμε
αναπτύξει
και εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO14001:2004 για το οποίο έχουμε πιστοποιηθεί, από ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς
πιστοποίησης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Επίσης ο Όμιλος έχει προσχωρήσει στο Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών, που οργανώνει η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και αφορά στην εναλλακτική
διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας. Εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, φορητών ηλεκτρικών στηλών
(μπαταριών), μελανοδοχείων και τόνερ. Τέλος, η προμήθεια ηλεκτρονικών προϊόντων γίνεται μόνο από
κατασκευαστές πιστοποιημένους κατά Κοινοτική οδηγία RoHS (Registration of Hazardous Substances), ώστε οι
συσκευασίες τους να είναι απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες και βαρέα μέταλλα.

2.9

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24,
σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις
συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της
χρήσης έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν συμμετέχουν σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι
ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις Εταιρίες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν και δεν αποσκοπεί να
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους
και συνθήκες.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι κυριότερες διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας των
θυγατρικών της και των μελών της Διοίκησης τόσο κατά την εξεταζόμενη χρήση όσο και κατά την προηγούμενη.
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

Έσοδα από
πώληση παροχής
υπηρεσιών &
αγαθών

Έσοδα από
μερίσματα

Έσοδα ενοικίων

Σύνολο εσόδων
Εταιρίας

Σύνολο Εσόδων
Ομίλου

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

824

778

120

120

-

-

944

898

-

-

SPACE HELLAS (MALTA) LTD

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

SPACE HELLAS D.o.o. BEORGRAD

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

824

778

125

125

0

0

949

903

0

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Unisystems
Συστήματα
Πληροφορικής Α.E.E – SPACE HELLAS

Σύνολο Θυγατρικών

-

-

-

249

-

-

0

249

0

249

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS
HELLAS AE «Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική
εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του
Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για
προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με την
χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος
Hellas Sat – Δόρυ»

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

0

0

0

249

2

2

2

251

2

251

-

-

-

1

-

-

0

1

0

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

1

1

1

1

2

1

2

824

778

125

375

3

3

952

1.156

3

253

Σύνολο Κοινοπραξιών
MOBICS Τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσίες Α.Ε.
SPACE CONSULTING A.E.

&

Συμβουλευτικές

Web-IQ B.V.
Σύνολο Λοιπών συνδεόμενων μερών

Σύνολο Εξόδων Ομίλου & Εταιρίας

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

2017

2016

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

-

-

SPACE HELLAS (MALTA) LTD

-

-

SPACE HELLAS D.o.o. BEORGRAD

-

-

Σύνολο Θυγ ατρικών

0

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.E.E – SPACE HELLAS

4

-

1

2

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE «Ανάπτυξη
Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημόσιου
Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με
την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat – Δόρυ»

Σύνολο Κοινοπραξιών

5

2

MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

-

-

SPACE CONSULTING A.E.

5

-

W eb-IQ B.V.

-

-

5

0

10

2

Σύνολο Λ οιπών συνδεόμενων μερών
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Ποσά εκφ ρασμέν α σε χ ιλ €

Σύνολο
Απαιτήσεων
Εταιρίας
2017

Σύνολο
Απαιτήσεων
Ομίλου

2016

2017

Σύνολο
Υποχρεώσεων Ομίλου
& Εταιρίας

2016

2017

2016

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
SPACE HELLAS (MALTA) LTD
SPACE HELLAS D.o.o. BEORGRAD

474
-

120
-

-

-

-

-

Σύνολο θυγατρικώ ν

474

120

0

0

0

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής
Α.E.E – SPACE HELLAS

32

186

32

186

13

9

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS
AE «Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση
αναγκών
των
φορέων
του
Δημόσιου
Τομέα
απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες
επικοινωνιών με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού
Συστήματος Hellas Sat – Δόρυ»

-

0

-

0

1.481

1.479

32

186

32

186

1.494

1.488

-

-

-

-

3

3
-

Σύνολο Κοινοπραξιώ ν
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Α.Ε.
SPACE CONSULTING A.E.

10

9

10

9

2

W eb-IQ B.V.

300

-

300

-

-

-

Σύνολο Λοιπώ ν συνδεόμενω ν μερώ ν

310

9

310

0

5

3

816

315

342

186

1.499

1.491



Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, όπως και οι πωλήσεις και οι αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα
με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν και για μη συνδεδεμένα μέρη.



Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τις θυγατρικές της έχουν απαλειφθεί από τα
ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.

Πίνακας Συναλλαγών Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης:
Όμιλος

Εταιρία

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

2017
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
(Λογαριασμοί επί αποδόσει)
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης



2016

2017

2016

1.238

1.384

1.238

1.384

1

2

1

2

26

17

26

17

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές
τους).

Πίνακας Εγγυήσεων για όρια Χρηματοδότησης :
Όμιλος

Ποσά εκφρασμέν α σε χ ιλ €

2017
Εγγυημένα όρια χρηματοδότησης έναντι Τραπεζών
θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες

για

τις

Χρησιμοποιημένα
εκ των εγκριθέντων εγγυημένων ορίων
χρηματοδότησης έναντι Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς
εταιρίες & κοινοπραξίες
Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και καλής εκτέλεσης
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Εταιρία

2016

2017

2016

1.837

1.926

1.837

1.926

0

0

0

0

1.837

1.926

1.837

1.926
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Η εταιρία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών, για την Κοινοπραξία ΔΟΡΥ ποσό συνολικού ύψους 1.796 χιλ. €, και
για την θυγατρική της SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD ποσό συνολικού ύψους 41 χιλ. €, για την έκδοση
εγγυητικών επιστολών.

2.10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31ΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο
είτε την εταιρία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

2.11 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «SPACE HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΒΑΣΕΙ § 7 & 8 ΑΡΘΟ 4 Ν.3556/2007
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της εταιρίας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 7 του
άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και ενσωματώνεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
i.

Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες
πενήντα δύο
Ευρώ και σαράντα λεπτά (6.973.052,40 €) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες
πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής
αξίας 1,08 Ευρώ η κάθε μία, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά) της Αγοράς
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ii.

Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας.
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη
μεταβίβαση από το καταστατικό της.

iii.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρων 9 έως 11 του
Ν.3556/2007.
Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του
συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας στις 31.12.2017 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό

Μανωλόπουλος Δημήτριος

30,341%

Μπέλλος Παναγιώτης

16,931%

ALPHA BANK A.E.

14,950%

Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας.
iv.

Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

v.

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου.

vi.

Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας.
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία, ούτε προβλέπεται από το Καταστατικό της, η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των
μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση
δικαιωμάτων ψήφου.

vii.

Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & τροποποίηση του καταστατικού.
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Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας, τόσο για το διορισμό και την αντικατάσταση
μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920.
viii.

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων
μετοχών.
Το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 1 α) του Κ.Ν. 2190/1920 προβλέπεται στο καταστατικό αλλά μόνον για την περίοδο της πρώτης
πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, που έχει παρέλθει.

ix.

Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.
Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

x.

Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της,
η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της
θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι
οποίες προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο
ή τερματισμού θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.
Αγία Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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3 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της εταιρείας SPACE HELLAS AE
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας SPACE HELLAS
AE (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας SPACE HELLAS AE και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος)
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν.
2190/1920.
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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια
του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 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.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας
σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας
χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του
ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης
μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
1. Αναγνώριση εσόδων
Σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που περιγράφεται στη σημείωση 4.5.3.12 «Αναγνώριση εσόδων και εξόδων»
της ετήσιας οικονομικής έκθεσης τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν οι σχετικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται
με τα πωλούμενα αγαθά μεταβιβάζονται στον αγοραστή. Τα έσοδα του ομίλου προέρχονται από πωλήσεις
τεχνολογικού εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών. Η αναγνώριση των. εσόδων εμπεριέχει τον κίνδυνο μη ορθής
καταχώρισης εσόδων στην χρήση που αφορούν. Ο όμιλος έχει ενεργές συμβάσεις εγκατάστασης και συντήρησης
για μεγάλο αριθμό πελατών.
Εξετάσαμε τις ευρείες δικλείδες ελέγχου του περιβάλλοντος της εταιρείας και τις ειδικότερες δικλείδες που
αφορούν στην παρακολούθηση της δημιουργίας εσόδου, από την παραγγελιοληψία, την εκτέλεση των
συμβάσεων, έως την τιμολόγηση και την μεταγενέστερη είσπραξη.
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Εκτελέσαμε αναλυτικές διαδικασίες εξέτασης των εσόδων και ουσιαστικές ελεγκτικές διαδικασίες επί δείγματος
συναλλαγών προκειμένου να αποκτηθεί λελογισμένη βάση για την αναγνώριση και την λογιστική απεικόνιση των
εσόδων.
2. Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Στη σημείωση 4.6.24 των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στην αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση. Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει και φορολογικές απαιτήσεις ύψους 761 χιλ € από
αναγνωρισμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων καθώς και λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους
758 χιλ.€ για τις οποίες η Εταιρεία εκτιμά ότι θα προκύψει φορολογική ωφέλεια στο μέλλον.
Για τις κονδύλια αυτά επαληθεύσαμε την ορθή μεταφορά των απαιτήσεων από φορολογικές ζημίες και εξετάσαμε
την ικανότητα των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων να αποδώσουν φορολογικές ωφέλειες στο μέλλον.
3.Απομείωση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Στις σημειώσεις 4.6.10 και 4.6.12 των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα αναγνωρισμένη υπεραξία ύψους 847 χιλ .€ και αξία
επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών, συγγενών και λοιπών εταιρειών ύψους 2.145 χιλ. €. Σύμφωνα με
το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, απαιτείται να αξιολογείται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών
καταστάσεων κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις απομείωσης των στοιχείων αυτών και εφόσον συντρέχει περίπτωση
απαιτείται να διενεργείται σχετική απομείωση.
Για τα κονδύλια αυτά αξιολογήσαμε τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το κατά πόσον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης
των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, εξετάσαμε το εύλογο των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν και των
μεθοδολογιών που εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των ταμειακών ροών, των προεξοφλητικών επιτοκίων και
της υπολειμματικής αξίας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών
και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν
τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες
και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε
κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό,
πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου στην “Έκθεση επί
Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” κατωτέρω, εφόσον αναφέρονται τέτοια θέματα.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
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 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και του Ομίλου.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
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 εταιρικές και ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες







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 και του Ομίλου.
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 βάσης 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων 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 και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
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 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση

των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη
και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για
την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου
συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που
ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του
άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη
Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το
άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014
Οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουμε παράσχει στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, κατά τη
διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 γνωστοποιούνται στη σημείωση 4.6.3 των συνημμένων
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 28/06/2005 απόφαση της
ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια
συνολική περίοδο 12 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΙΤΕΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481
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4 ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

4.1.1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

'Ομιλος

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

4.1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31ΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Κύκλος εργασιών

01.0131.12.2017

Εταιρία

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

59.658

48.169

56.559

44.906

Κόστος Πωληθέντων

-45.503

-35.100

-43.626

-33.020

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

14.155

13.069

12.933

11.886

4.6.1

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

4.6.2

1.274

1.228

1.103

1.097

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

4.6.3

-5.531

-5.286

-5.398

-5.186

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης

4.6.3

-585

-415

-585

-415

Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως

4.6.3

-4.693

-4.381

-4.669

-4.357

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

4.6.4

-848

-997

-836

-981

3.772

3.218

2.548

2.044

Αποτελέσματα Προ φόρων Χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη / ζημιές από συγγενείς Επιχειρήσεις

4.6.5

Αποτελέσματα Προ φόρων
Μείον/ Φόροι

4.6.6

Κέρδη μετά από φόρους (Α)
-

Ιδιοκτήτες μητρικής

-

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

51

145

51

145

-2.166

-1.885

-2.160

-1.878

-5

-77

818

701

1.652

1.401

1.257

1.012

-538

-501

-251

-221

1.114

900

1.006

791

1.114

900

1.006

791

0

0

-

-

0,1725

0,1394

0,1558

0,1225

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα Προ φόρων Χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)

4.838

4.312

3.610

3.133

1.066

1.094

1.062

1.089

Αποτελέσματα Προ φόρων Χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

3.772

3.218

2.548

2.044

Κέρδη προ φόρων

1.652

1.401

1.257

1.012

Κέρδη μετά από φόρους

1.114

900

1.006

791

Μείον Αποσβέσεις
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

4.1.2

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

'Ομιλος

Εταιρία

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

1.114

900

1.006

791

1.114

900

1.006

791

0

0

-

-

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής αξιών σε €

-13

3

0

0

Σύνολο Στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων

-13

3

0

0

0

0

0

-316

-34

-109

-34

-109

10

32

10

32

Σύνολο Στοιχείων που δεν ενδέχεται να ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων

-24

-77

-24

-393

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-37

-74

-24

-393

1.077

826

982

398

1.077

826

982

398

0

0

-

-

1.114

900

1.006

791

-37

-74

-24

-393

1.077

826

982

398

Κέρδη μετά από φόρους (Α)
-

Ιδιοκτήτες μητρικής

-

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Στοιχεία που δεν ενδέχεται να ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Φόρος μη ανακτήσιμος
Αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά
Έσοδα (ΔΠΛ 19)
Φόρος Αναλογιστικής ζημιάς αναγνωρισμένης στα Λοιπά
Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)
+ (Β)
-

Ιδιοκτήτες μητρικής

-

Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Κέρδη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης μετά από
φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Σημείωση:

Τρέχουσας περιόδου


Το κονδύλι ποσού -37 χιλ. € μετά φόρων το οποίο καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση περιλαμβάνει το καθαρό ποσό μετά φόρων ύψους -24 χιλ. €
αναλογιστικών αποτελεσμάτων (ΔΛΠ 19) , κατά -13χιλ. € συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής αξιών σε €.

Προηγουμένης χρήσης



Το κονδύλι ποσού -74 χιλ. € μετά φόρων το οποίο καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση περιλαμβάνει το καθαρό ποσό μετά φόρων ύψους -77 χιλ. €
αναλογιστικών αποτελεσμάτων (ΔΛΠ 19) , κατά 3 χιλ. € συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής αξιών σε €.
Το κονδύλι ποσού -316 χιλ. € το οποίο καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση αφορά φόρο μερισμάτων αλλοδαπής θυγατρικής μη ανακτήσιμο.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

4.2

'Ομιλος
31.12.2017

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπεραξία επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

4.6.7

4.6.12

16.319
0
847
1.751
0

15.876
0
847
1.614
0

16.292
0
847
1.749
34

15.847
0
847
1.610
34

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες & λοιπές επιχειρήσεις

4.6.12

1.070

72

1.094

91

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

4.6.13

322

25

322

25

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος

4.6.23

0

239

0

239

20.309

18.673

20.338

18.693

4.6.9
4.6.10
4.6.8

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

4.6.14

3.578

3.252

3.578

3.252

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προκαταβολές
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.6.15

14.295
4.350
13
460
7.694

12.455
3.821
13
641
7.465

13.831
4.711
13
445
7.042

11.957
3.816
13
604
7.115

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

30.390

27.647

29.620

26.757

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

50.699

46.320

49.958

45.450

6.973
53

10.395
53

6.973
53

10.395
53

2.421

2.421

2.421

2.421

915
4.306

982
-66

978
3.764

1.032
-500

14.668

13.785

14.189

13.401

2

2

-

-

14.670

13.787

14.189

13.401

6
9.800
122
739
2

11
7.848
122
884
0

30
9.800
122
739
2

30
7.848
122
884
0

10.669

8.865

10.693

8.884

15.717
1.678

14.735
816

15.459
1.652

14.356
692

7.965

8.117

7.965

8.117

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

25.360

23.668

25.076

23.165

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

50.699

46.320

49.958

45.450

4.6.16
4.6.17
4.6.18

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Εκδοθέν κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο έκδοση
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων & οικοπέδων βάσει
Δ.Λ.Π.
Λοιπά αποθεματικά*
Σωρευμένα κέρδη / ζημιές*

4.6.19
4.6.19

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Αναβαλλόμενοι Φόροι

4.6.21
4.6.20
4.6.25
4.6.23
4.6.24

Σύνολο Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

4.6.25

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια(τράπεζες)



Έγινε ανακατάταξη κονδυλίων 31.12.2016 στα στοιχεία της εταιρίας (σημείωση 4.8) .Η ανακατάταξη αυτή δεν είχε καμία επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια
κεφάλαια της εταιρίας.
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4.3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

4.3.1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Μετοχικό
Κεφάλαιο

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

η

Διαφορές από
αν/γή αξίας
κτιρίων &
οικοπέδων
βάσει Δ.Λ.Π.

Υπέρ το
άρτιο

Ίδιες
Μετοχές

Σωρευμένα
κέρδη
(ζημιές)

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2016
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

10.395

53

2.421

0

3.546

-3.412

13.003

Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου από
συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

0

0

0

791

791

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

Διανεμηθέντα μερίσματα

0

0

0

0

0

0

0

Λοιπά Αποθεματικά

0

0

0

0

778

-778

0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση

0

0

0

0

0

0

0

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

0

0

0

0

0

0

0

Φόρος μη ανακτήσιμος

0

0

0

0

-316

0

-316

Αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά
Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

0

0

0

0

0

-109

-109

Φόρος Αναλογιστικής ζημιάς αναγνωρισμένης στα
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

0

0

0

0

0

32

32

10.395

53

2.421

0

4.008

-3.476

13.401

0

0

0

0

-2.976

2.976

0

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ*

10.395

53

2.421

0

1.032

-500

13.401

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ*

10.395

53

2.421

0

1.032

-500

13.401

Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου από
συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

0

0

0

1.006

1.006

-3.422

0

0

0

-54

3.476

0

Διανεμηθέντα μερίσματα

0

0

0

0

0

-194

-194

Λοιπά Αποθεματικά

0

0

0

0

0

0

0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση

0

0

0

0

0

0

0

Φόρος μη ανακτήσιμος

0

0

0

0

0

0

0

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

0

0

0

0

0

0

0

Αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά
Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

0

0

0

0

0

-34

-34

Φόρος Αναλογιστικής ζημιάς αναγνωρισμένης στα
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

0

0

0

0

0

10

10

6.973

53

2.421

0

978

3.764

14.189

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Ανακατάταξη κονδυλίου
η

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

η

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Σημείωση:

Τρέχουσας περιόδου
 Έγινε ανακατάταξη των Υπολοίπων κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 (σημείωση 4.8) .Η ανακατάταξη αυτή δεν είχε καμία επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια

της εταιρίας.

 Με την από 13/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 3.422 χιλ. € με συμψηφισμό ζημιών

προηγούμενων χρήσεων ποσού 3.476 χιλ. €, το εναπομένον ποσό που δεν συμψηφίστηκε λόγω στρογγυλοποίησης ανέρχεται σε 54 χιλ. € και καλύφθηκε από το
τακτικό αποθεματικό της εταιρίας.
 Το ποσό μετά φόρων -24 χιλ. € το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση αφορά αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19).

Προηγουμένης περιόδου
 Το ποσό μετά φόρων -77 χιλ. € το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση αφορά αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19).
 Το ποσό 778 χιλ. € που εμφανίζεται στα λοιπά αποθεματικά, αφορά εισπραχθέντα μερίσματα από την θυγατρική SPACE HELLAS CYPRUS τα οποία μετά την καταγραφή

τους στα Αποτελέσματα περιόδου σχημάτισαν ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού λόγω απαλλαγής τους από την φορολογία εισοδήματος βάσει των Ν.3943/2011 άρθρο
14 , Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.
 Το ποσό -316 χιλ. € που εμφανίζεται στα λοιπά αποθεματικά το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση αφορά φόρο μη ανακτήσιμο εισπραχθέντων
μερισμάτων από την θυγατρική SPACE HELLAS CYPRUS.
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4.3.2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ:

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορές από
αν/γή αξίας
κτιρίων &
οικοπέδων βάσει
Δ.Λ.Π

Υπέρ το
άρτιο

Ίδιες
Μετοχές

Λοιπά
αποθεματικά

Σωρευμένα
κέρδη
(ζημιές)

Σύνολο
Ιδιοκτητών
Μητρικής

Δικ/τα
Μ/φίας

Σύνολο

10.395

53

2.421

0

979

-889

12.959

2

12.961

Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου από συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

0

0

0

900

900

0

900

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Διανεμηθέντα μερίσματα

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

0
0

3

0

3

0

3

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Δικαιώματα μειοψηφίας
Αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-109

0
-109

0
0

0
-109

Φόρος Αναλογιστικής ζημιάς αναγνωρισμένης στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

0

0

0

0

0

32

32

0

32

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

10.395

53

2.421

0

982

-66

13.785

2

13.787

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

10.395

53

2.421

0

982

-66

13.785

2

13.787

0

0

0

0

0

1.114

1.114

0

1.114

-3.422

0
0
0

0
0
0

-54
0

3.476
-194

0
-194

0
0

0
-194

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

0
0

0
0
0

-13

0

-13

0

-13

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Φόρος από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Επίδραση αναπροσαρμογής ποσοστού φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4334/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Δικαιώματα μειοψηφίας
Αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)
Φόρος Αναλογιστικής ζημιάς αναγνωρισμένης στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
-34
10

0
-34
10

0
0
0

0
-34
10

6.973

53

2.421

0

915

4.306

14.668

2

14.670

η

Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου από συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Σημείωση:

Τρέχουσας περιόδου

Το κονδύλι ποσού -13 χιλ. € το οποίο καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση αφορά, συναλλαγματική διαφορά μετατροπής αξιών σε € .

Το ποσό μετά φόρων -24 χιλ. € το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση αφορά αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19).

Με την από 13/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 3.422 χιλ. € με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 3.476 χιλ. €, το εναπομένον ποσό που δεν συμψηφίστηκε λόγω

στρογγυλοποίησης ανέρχεται σε 54 χιλ. € και καλύφθηκε από το τακτικό αποθεματικό της εταιρίας.

Προηγουμένης περιόδου

Το κονδύλι ποσού 3 χιλ. € το οποίο καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση αφορά, συναλλαγματική διαφορά μετατροπής αξιών σε €..

Το ποσό μετά φόρων -77χιλ. € το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση αφορά αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19).

49

SPACE HELLAS A.E
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

4.4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

΄Ομιλος

Εταιρία

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1.652

1.401

1.257

1.012

1.066

1.094

1.062

1.089

0

0

0

0

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

510

591

510

591

-157

-66

-152

-68

-23

252

-839

-527

2.166

1.885

2.160

1.878

-327

451

-327

451

-2.731

-1.492

-3.386

-1.527

391

-246

1.107

-312

-1.760

-1.639

-1.753

-1.632

464

-431

960

-171

1.251

1.800

599

784

-1.003

0

-1.003

0

-1.702

-1.503

-1.702

-1.503

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

26

42

26

42

Τόκοι εισπραχθέντες

51

145

51

145

0

0

350

1.140

-2.628

-1.316

-2.278

-176

Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

4.194

3.907

4.194

3.907

-2.394

-1.801

-2.394

-1.801

-194

0

-194

0

1.606

2.106

1.606

2.106

229

2.590

-73

2.714

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

7.465

4.875

7.115

4.401

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

7.694

7.465

7.042

7.115

Εξοφλήσεις Δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
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4.5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4.5.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS

Γενικές Πληροφορίες
Η «SPACE HELLAS Ανώνυμη Εταιρία Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας –
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» με διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS», συνεστήθη με το
υπ’αρ. 86369/15.7.85 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κων/νου Χριστοδούλου, το οποίο εγκρίθηκε με την
Απόφαση υπ’ αρ. ΕΜ 4728/1.8.85 του Νομάρχη Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2929/8.8.85 ΤΑΕ & ΕΠΕ
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 8-7-2007 Απόφαση με αρ.πρωτ. Κ2-10518 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η
διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά 100 ετής και έδρα της ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, Νομού Αττικής.
Με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30-6-2008 που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2
9624/1-9-2008 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 1.9.2008 και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10148/3.9.2008 ΤΑΕ & ΕΠΕ, η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε έως τις 23.7.2049. Η
Εταιρία έχει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 375501000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094149709. Οι μετοχές της εταιρίας
είναι κοινές ονομαστικές και έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-92000. Έχει την έδρα της στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 312. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της εταιρίας είναι http://www.space.gr.

4.5.1.1

Περιγραφή Αντικειμένου
Η Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των
Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και ασφάλειας. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με
το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008 καθώς και το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 με το οποίο
εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας,
ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας έτσι ώστε να προστατεύονται δεδομένα και εμπλεκόμενοι
πόροι σε κάθε εμπορική δραστηριότητα. Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες τράπεζες και
ιδιωτικές εταιρίες, βιομηχανίες, αλυσίδες καταστημάτων, παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπουργεία και
οργανισμοί του Δημοσίου, καθώς και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

4.5.1.2

Ειδικότερα η εταιρία δραστηριοποιείται με προϊόντα και υπηρεσίες στους εξής τομείς:













Ολοκληρωμένα δίκτυα δεδομένων κάθε μορφής (ενσύρματα, ασύρματα, δορυφορικά).
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και γραμμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Λύσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής για μεγάλες επιχειρήσεις.
Τηλεφωνικά κέντρα, εταιρικά τηλεφωνικά δίκτυα και υπηρεσίες.
Συστήματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Μελέτες, εφαρμογές και πιστοποιήσεις.
Ηλεκτρομηχανολογικές και δικτυακές υποδομές. Computer rooms.
Δομημένη καλωδίωση κτιρίων με χαλκό και οπτικές ίνες.
Συστήματα φυσικής ασφάλειας και εποπτείας εγκαταστάσεων.
Υποδομές δικτύων και πληροφορικής τηλεπικοινωνιακών φορέων.
Ολοκλήρωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας (System Integration).
Εμπορικό Δίκτυο διάθεσης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.
Ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Την 6-9-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 1156249
το από 30-8-2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν της από 298-2017 εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως
ακολούθως:

4.5.1.3











Μανωλόπουλος Σπυρίδων του Δημητρίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος.
Μερτζάνης Ιωάννης του Αναστασίου, Δ/νων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μπέλλος Χρήστος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος, και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δουλαβέρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μπέλλος Παναγιώτης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παπαρίζου Αναστασία του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λαγογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πατσούρας Αθανάσιος του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χατζησταματίου Θεόδωρος του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2020.
Δομή του Ομίλου
Η «SPACE HELLAS» αποτελεί την μητρική εταιρία του Ομίλου. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
(Όμιλος) περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας, των θυγατρικών της, των συγγενών
εταιριών καθώς και των κοινοπραξιών. Παρατίθεται πίνακας με τις συμμετοχές του Ομίλου και την μέθοδο
ενοποίησης τους στις 31.12.2017:
4.5.1.4

Επωνυμία θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών

Έδρα

Σχέση Συμμετοχής
Άμεση

Μέθοδος
ενοποίησης

Έμμεση

Θυγατρικές Εταιρίες
SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

100%

-

Ολική

Ρουμανία

Κύπρος

-

99,45%

Ολική

SPACE HELLAS Doo Beograd-Stari Grad

Σερβία

-

100%

Ολική

SPACE HELLAS (MALTA) LTD

Μάλτα

-

99,98%

Ολική

Ιορδανία

-

100%

Ολική

Ελλάδα

35%

-

Καθαρή θέση

Ελλάδα

50%

-

Καθαρή θέση

Ελλάδα

18,10%

-

-

Ολλανδία

17,21%

-

-

SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

SPACE ARAB LEVANT TECHOLOGIES COMPANY

Συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.E.E (πρώην
INFO QUEST)– SPACE HELLAS
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE
«Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του
Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες
επικοινωνιών με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas
Sat – Δόρυ»

Λοιπές Εταιρίες
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε
Web-IQ B.V.

4.5.2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάση παρουσίασης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ), καθώς και τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά
για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2017. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να
έχουν εφαρμοστεί πριν την έναρξη της εφαρμογής τους.
4.5.2.1

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους
(historical cost convention), όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων
Ενεργητικού και Υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας «going concern».
Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου οι ικανοποιημένοι πελάτες του, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, η άρτια
οργάνωση του, οι συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό, η στελέχωση του με άρτια εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η αναγνώριση της αξιοπιστίας του η οποία αποδεικνύεται από
τις άριστες σχέσεις του Ομίλου με τους προμηθευτές του και τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και
του εξωτερικού, αποτελούν τα εχέγγυα για τη μακροχρόνια επιβίωση με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους.
Η σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων, η οποία έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, απαιτεί η Διοίκηση του Ομίλου να προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και τα
παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
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Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες
συνθήκες. Η Διοίκησης του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υπάρχουν παραδοχές ή εκτιμήσεις που ενέχουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Οι σημαντικές παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σημειώσεις των Οικονομικών
Καταστάσεων, όπου εκρίθη σκόπιμο.
Τα ποσά της παρούσας έκθεσης απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός, αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν
ταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου.
4.5.3

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση:
Δεν υπάρχουν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01.01.2017 ή μεταγενέστερα.
Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους:
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών.
Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των
εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο
ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το πρότυπο αναδρομικά με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής να
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2018 ως προσαρμογή στο υπόλοιπο
ανοίγματος των κερδών εις νέον, χωρίς να αναπροσαρμόσει τα συγκριτικά στοιχεία. Ο Όμιλος πραγματοποίησε μία
αξιολόγηση στις πηγές εσόδου του, εφαρμόζοντας τα πέντε βήματα που περιγράφονται στο πρότυπο, προκειμένου
να εντοπίσει τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεάζεται. Η διοίκηση κατέληξε ότι γενικά οι συμβάσεις με πελάτες
αποτελούνται από μία υποχρέωση εκτέλεσης ή παροχής υπηρεσίας και οι τιμές είναι σταθερές και προκύπτουν από
τιμοκαταλόγους. Το έσοδο αναγνωρίζεται την στιγμή που παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη. Βασιζόμενη στην
αξιολόγηση αυτή, ο Όμιλος κατέληξε ότι το συγκεκριμένο πρότυπο δεν θα έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές
της Καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019).
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από
την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για
όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι
μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για
κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές
του καταστάσεις και αναμένεται να αναγνωρίσει ένα ποσό νέων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων λόγω
των συμβάσεων που έχει υπογράψει και αφορούν σε λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων και μεταφορικών μέσων.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021). Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις
αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο
εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι
μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα
συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς
απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα
επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που
αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το
οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
“Λογιστική Αντιστάθμισης” καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το νέο
πρότυπο την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν θα αναπροσαρμόσει την συγκριτική πληροφόρηση. Για τις εμπορικές
απαιτήσεις, ο Όμιλος θα εφαρμόσει την απλοποιημένη μέθοδο για να υπολογίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων της. Κατά τη χρήση 2017, ο Όμιλος έχει
πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και κατέληξε ότι η επίδραση από την εφαρμογή του
θα αφορά κυρίως στην απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, βασίστηκε σε
πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση και υπόκειται σε αλλαγές, που ενδέχεται να προκύψουν από επιπλέον
υποστηρικτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμες στον Όμιλο όταν και θα εφαρμόσει το πρότυπο το 2018. Ο Όμιλος
αναμένει, κατά την εφαρμογή του προτύπου, μία αύξηση των ζημιών από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και
αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες
ζημιές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Η
τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε
όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε
συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία
παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους,
στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών
υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να
το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2018). Οι τροποποιήσεις εισάγουν
δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν
ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση
αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του
νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων
αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν
το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να
πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη
χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί
κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η
ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η
Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την
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αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα
σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές
της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του
φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα
φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους 63 φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε
δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.




ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες». H τροποποίηση παρέχει
διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει
εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση,
εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς
το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με
παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή
κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε
συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.

Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες τα οποία είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους και τα οποία
αναμένεται να έχουν σημαντική στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Λογιστικές Μέθοδοι
Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την
προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
4.5.3.1

Ενσώματα Πάγια και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στην εύλογη
αξία (fair value). Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα πάγιο μπορεί να ανταλλαγεί μεταξύ μερών που έχουν
γνώση του αντικειμένου και ενεργούν οικειοθελώς σε μια καθαρά εμπορική πράξη. Η αρχική καταχώριση /
αναγνώριση ενός παγίου γίνεται πάντοτε στο κόστος. Το κόστος κτήσης των πάγιων στοιχείων περιλαμβάνει τα
άμεσα κατανεμηθέντα κόστη (τιμή αγοράς, μεταφορικά, ασφάλιστρα, μη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, κλπ.) για να
φθάσουν τα στοιχεία σε κατάσταση λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
4.5.3.2

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους την 31.12.2015, η
οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών.
Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εταιρία και τον Όμιλο εμφανίζονται
στην τιμή κτήσεώς τους, μειωμένα κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικών προγραμμάτων,
όπως δαπάνες μισθοδοσίας, κόστος υλικών και υπηρεσιών καθώς και κάθε δαπάνη προκειμένου αυτό να τεθεί σε
καθεστώς λειτουργίας καθώς και η άδεια εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος. Οι προϋποθέσεις για την κατάταξη
των δαπανών που πραγματοποιούνται για την ιδιοπαραγωγή λογισμικών ως άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου
είναι οι εξής:
 Πρόθεση του Ομίλου ολοκλήρωσης της ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου.
 Τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης της ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου ώστε να καταστεί
έτοιμο για χρήση ή πώληση.
 Επάρκεια τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για την ολοκλήρωσης της ιδιοπαραγωγής του
περιουσιακού στοιχείου.
 Ικανότητα του Ομίλου χρήσης ή πώλησης του ιδιοπαραγόμενου περιουσιακού στοιχείου.
 Δημιουργία μελλοντικών οικονομικών ωφελειών για τον Όμιλο από το ιδιοπαραγόμενο περιουσιακό
στοιχείο.
 Αξιόπιστη αποτίμηση της δαπάνης που επιρρίπτεται στο ιδιοπαραγόμενο περιουσιακό στοιχείο κατά την
περίοδο ανάπτυξής του.
Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού που αναγνωρίζεται ως ασώματη ακινητοποίηση αποσβένεται
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.
Οι λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις (αξία κτήσης εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος) δεν αποσβένονται λόγω της
αδυναμίας να επιμετρηθεί με αξιοπιστία η εμπορική τους βιωσιμότητα και η εισροή τους στο άμεσο μέλλον.
Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
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Περιγραφή

Έτη Ωφέλιμης Ζωής

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων

50

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

12

Μηχανήματα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Ιδιόκτητα

16

Μηχανήματα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Μισθωμένα

10

Έπιπλα

16

Σκεύη

10

Μηχανές Γραφείων

10

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

10

Λοιπός Εξοπλισμός

10

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

5

Λοιπά Επιβατικά Αυτοκίνητα

5

Η ωφέλιμη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί εάν αυτό κριθεί
αναγκαίο κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Επενδυτικά Ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για τη δημιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από τη μεταπώλησή τους.
Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου, δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά
λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων.
Τα επενδυτικά ακίνητα ως μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εμφανίζονται στην εύλογη αξία η οποία θα
επανεκτιμάται κάθε τέλος της χρήσης. Οι τυχόν μεταβολές της εύλογης αξίας, που αντιπροσωπεύει την τιμή
ελεύθερης αγοράς, καταχωρούνται στα λοιπά έσοδα / έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων.
4.5.3.3

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως, όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα
αποτελέσματα. Τα στοιχεία του Ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό
μεταξύ της καθαρής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του
Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την εταιρία, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται
το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του Ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου
κόστους διάθεσης του στοιχείου Ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
Ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
4.5.3.4

4.5.3.5
Υπεραξία Επιχείρησης
Υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και εύλογης αξίας του Ενεργητικού και του Παθητικού
θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρία κατά την ημερομηνία της
αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του Ενεργητικού, και την
εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό του κόστους ενοποίησης το οποίο υπερβαίνει το
μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του Ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
αποκτηθείσας εταιρίας. Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση και αποτιμάται στο κόστος
μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. Κατά την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά κατά
πόσο υφίστανται ενδείξεις απομείωσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται ανάλυση με στόχο να
αξιολογηθεί κατά πόσον η λογιστική αξία είναι πλήρως ανακτήσιμη. Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των
ελέγχων απομείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών
ροών.
4.5.3.6
Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησης τους
 Θυγατρικές Εταιρίες

Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την οικονομική και λειτουργική τους
πολιτική. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση ) από την ημερομηνία κατά την οποία
αποκτάται ο έλεγχος επ΄ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος δεν υφίσταται. Η
λογιστική μέθοδος της εξαγοράς χρησιμοποιείται για τον λογισμό εξαγοράς θυγατρικών. Το κόστος εξαγοράς μιας
θυγατρικής υπολογίζεται ως το άθροισμα των εύλογων αξιών, κατά την ημερομηνία ανταλλαγής, των
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων που υφίστανται ή τεκμαίρονται και των μετοχών που εκδόθηκαν από τον
Όμιλο, με αντάλλαγμα τον έλεγχο του εξαγοραζόμενου, πλέον οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται άμεσα με την
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εξαγορά. Τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μια
επιχειρηματική συνένωση, επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς, ανεξάρτητα
από το ποσοστό συμμετοχής της μειοψηφίας (δικαιώματα μειοψηφίας). Το ποσό κατά το οποίο το κόστος
εξαγοράς υπερβαίνει την εύλογη αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής που εξαγοράστηκε, καταχωρείται ως
υπεραξία. Στις περιπτώσεις στις οποίες το συνολικό κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία της
καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών του Ομίλου
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, απαλείφονται εκτός από τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες το κόστος τους είναι μη ανακτήσιμο. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν αναπροσαρμοστεί,
όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
 Συνδεδεμένες εταιρίες
Συνδεδεμένες είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει
όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ του 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε
συνδεδεμένες εταιρίες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο
κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρίες περιλαμβάνει την υπεραξία που
προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημιές απομείωσης). Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος
αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας εταιρίας στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης
επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. Η Εταιρία καταχωρεί, τις επενδύσεις
της σε συνδεδεμένες εταιρίες, στις ιδιαίτερες οικονομικές της καταστάσεις, στο κόστος μείον τυχόν ζημιές
απομείωσης.
 Κοινοπραξίες
Οι επενδύσεις της εταιρίας σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο καθαρής θέσης.
Η μέθοδος
καθαρής θέσης είναι μία λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή σε μια από κοινού
ελεγχόμενη οικονομική οντότητα, καταχωρείται αρχικά στο κόστος και προσαρμόζεται μετέπειτα για τη μετά την
απόκτηση μεταβολή του μεριδίου του μέλους της κοινοπραξίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της από κοινού
ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας. Τα αποτελέσματα του μέλους της κοινοπραξίας περιλαμβάνουν το μερίδιο του
στα κέρδη και τις ζημίες της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας.
 Λοιπές εταιρίες
Στις λοιπές εταιρίες περιλαμβάνεται η αξία μετοχών που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές με
ποσοστό μικρότερο του 20%. Στις εταιρίες αυτές δεν ασκείται οποιοδήποτε έλεγχος από τον Όμιλο. Σύμφωνα με
τις αρχές των Δ.Λ.Π. 32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος
κτήσης τους μειωμένες με τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.
4.5.3.7
Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεώς τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης, μέσα στα πλαίσια της
συνήθους εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μείον το υπολογιζόμενο κόστος, που είναι αναγκαίο για να
πραγματοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου
όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τα ειδικά έξοδα αγοράς τους (μεταφορικά,
ασφάλιστρα κλπ.).
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ
χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι
λοιπές ζημιές από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που
εμφανίζονται.

Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις- Προβλέψεις
Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι ταυτόχρονα και η αξία συναλλαγής.
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους, μειωμένο κατά την πρόβλεψη επισφάλειας (bad debt
provision), η οποία σχηματίζεται όταν υπάρχει κίνδυνος για την μη είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου
ποσού. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με
τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της
Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών και
συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα περιόδου. Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, η ζημία απομείωσης μειωθεί και
η μείωση αυτή μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την αναγνώριση της ζημίας
απομείωσης (για παράδειγμα βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της ζημίας
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα περιόδου. Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την
λογιστική αξία.
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις τόσο της εταιρίας όσο και του Ομίλου, εκτός αυτών για τις οποίες έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη, θεωρούνται όλες εισπράξιμες.
4.5.3.8
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4.5.3.9
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες
καταθέσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών (3) μηνών.
4.5.3.10 Αποθεματικά Εταιρίας
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά
ελάχιστο το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών της σε Τακτικό Αποθεματικό μέχρις ότου τα συσσωρευμένα
αποθεματικά να ισούνται με το 1/3 του καταβλημένου (κοινού) μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν
μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους των εταιριών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των εταιριών.
Αφορολόγητα αποθεματικά: Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν σε:
Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Σε
περίπτωση διανομής τους, τα κέρδη αυτά θα είναι φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει
κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο μετά από απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε
φορά.
Μερικώς φορολογηθέντα κέρδη τα οποία έχουν φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή ο οποίος είναι
χαμηλότερος από τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή στην Ελλάδα. Σε περίπτωση διανομής τους, τα κέρδη αυτά
θα είναι φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής τους στους
μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά.
4.5.3.11 Μετοχές
Οι μετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000
και είναι κοινές ονομαστικές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την μείωση του, με την από 13-6-2017
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα
τρεις χιλιάδες πενήντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά (6.973.052,40€) και διαιρείται έξι εκατομμύρια τετρακόσιες
πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας
1,08 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
4.5.3.12 Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η πιθανότητα τα οικονομικά οφέλη να
εισρεύσουν στον Όμιλο και μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από τεχνικά έργα αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα της περιόδου, ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της συμβατικής δραστηριότητας κατά την
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Επομένως το κόστος των έργων που έχει μεν εκτελεστεί,
αλλά δεν έχει τιμολογηθεί αντίστοιχα στον πελάτη, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου μαζί
με το αναλογούν συμβατικό έσοδο. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα αναλογικά, με βάση τo χρόνο και
με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής
τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ως
έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
4.5.3.13 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.
4.5.3.14 Χρηματοοικονομικά προϊόντα – Εύλογη αξία
Ο Όμιλος και η Εταιρία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές
χρηματαγορές, προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. «Ενεργή» χρηματαγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες και αναθεωρούμενες σε τακτά
διαστήματα τιμές, που δημοσιεύονται από χρηματιστήριο, χρηματιστή, κλάδο, οργανισμό αξιολόγησης ή οργανισμό
εποπτείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνά επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και γίνονται με
τους συνήθεις εμπορικούς όρους.
Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη
εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που
δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές (π.χ. συμβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων)
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προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιμες
πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές αγορές ενώ χρησιμοποιούν κατά το δυνατό λιγότερες
εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας.
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη
αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να επιμετρηθούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν:
 Τιμές αγοράς ή τιμές διαπραγματευτών για παρόμοια στοιχεία.
 Την εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου εμπορευμάτων, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα
αξία των μελλοντικών χρηματοροών (βασισμένη σε διαθέσιμες καμπύλες απόδοσης).
Kατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε μεταφορές εντός και
εκτός του επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις
για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις καθώς και τις Τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες
τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.
Η μέθοδος αποτίμησης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες προκειμένου να προσδιοριστεί
με ακρίβεια η εύλογη αξία και επιμετρούνται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιεί ο Όμιλος κατά την περίοδο.
4.5.3.15 Προβλέψεις
Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 37, όταν ο Όμιλος μπορεί να
διαμορφώσει μια αξιόπιστη εκτίμηση για μια εύλογη νομική ή συμβατική υποχρέωση, που εμφανίζεται ως
αποτέλεσμα προηγούμενων γεγονότων και υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί μια εκροή πόρων προκειμένου
τακτοποιηθεί η υποχρέωση αυτή. Ο Όμιλος δημιουργεί πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις όταν η αναμενόμενη
ωφέλεια που θα προκύψει από τις συμβάσεις αυτές, είναι μικρότερη από τα αναπόφευκτα έξοδα συμμόρφωσης
προς τις συμβατικές υποχρεώσεις. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν ποινές από πρόωρη λήξη
μισθώσεων και πληρωμές αποζημιώσεων εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία και καταχωρούνται στην
περίοδο εκείνη που δημιουργείται για τον Όμιλο νομική ή συμβατική δέσμευση της τακτοποίησης της πληρωμής.
Δαπάνες συνδεόμενες με τις συνήθεις δραστηριότητες του Ομίλου δε εγγράφονται ως προβλέψεις.
Οι
μακροπρόθεσμες προβλέψεις μιας συγκεκριμένης υποχρέωσης προσδιορίζονται με την προεξόφληση των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αφορούν την υποχρέωση, έχοντας λάβει υπόψη τους σχετικούς
κινδύνους.
4.5.3.16 Δάνεια
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 23 «Κόστος
Δανεισμού». Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται,
μειωμένο με τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
4.5.3.17 Παροχές στο προσωπικό
Τρέχουσες παροχές : Οι τρέχουσες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο στην χρήση που καταβάλλονται. Σε περίπτωση
ανεξόφλητου ποσού, κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, το ποσό αυτό καταχωρείται
ως υποχρέωση, ενώ στην περίπτωση που το ποσό το οποίο καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, ο
Όμιλος αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά έκταση
που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία : Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν,
τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan).
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών : Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών η υποχρέωση
Ομίλου (νομική) περιορίζεται στο ποσό που έχει καθοριστεί να εισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο)
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ).
δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο
αφορά.

του
που
Το
που

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) : Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών του
Ομίλου αφορά στη νομική του υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό
υπολογίζεται με βάση το αναμενόμενο προς καταβολή δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου,
προεξοφλημένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση με τη χρονική στιγμή που αναμένεται να καταβληθεί η παροχή
αυτή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της
χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

59

SPACE HELLAS A.E
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

4.5.3.18 Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους
εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές
μισθώσεις. Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών
μισθώσεων καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αποτιμώμενα, κατά την σύναψη της μίσθωσης,
στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η
σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή καταχωρείται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση.
Οι μισθωτές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να
δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο καταχωρείται στα
έξοδα εάν σχετίζεται άμεσα με περιουσιακό στοιχείο. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις
καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Τα ποσά που οφείλονται
από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή
επένδυση στην μίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τρόπο που να δίνει μια σταθερή,
διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης της εταιρίας.
4.5.3.19 Φόρος Εισοδήματος & Αναβαλλόμενη φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τις
φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο
αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους, και τις
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Ο φόρος
εισοδήματος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου, τόσο εκείνος που αφορά
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια όσο και εκείνος που αφορά στα αποτελέσματα της
περιόδου. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά τον φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιριών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και
υπολογίστηκε με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές των χωρών που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες
του ομίλου. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της υποχρέωσης, σε
όλες τις προσωρινές διαφορές, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες απαιτήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες
φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι
των οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά ενδέχεται να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
4.5.3.20 Συναλλαγές σε Ξένα Νομίσματα
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης
της μητρικής Εταιρίας και όλων των θυγατρικών της. Κέρδη και συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων, καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.
Οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων
εξωτερικού αναγνωρίζονται σε αποθεματικό της καθαρής θέσης μέσω της κατάστασης των λοιπών Συνολικών
Εσόδων.
4.5.3.21 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα
διαθέσιμα, τα χρεόγραφα, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συμμετοχές, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει
της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή
ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις,
λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα.
Ο Όμιλος θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των εύλογων αξιών.
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4.5.3.22 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κυνδύνων
 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων
διακυμάνσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές
δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η πολιτική της διαχείρισης του κινδύνου εφαρμόζεται από την διοίκηση του Ομίλου η οποία αξιολογεί τους
κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του και προβαίνει σε σχεδιασμό της
μεθοδολογίας με επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση του κινδύνου.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές ή προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τραπεζικούς
λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώμενες ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές – εξαγωγές).
Σε περίπτωση συναλλαγματικού
κινδύνου που απορρέει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού, η εταιρία χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εφόσον απαιτείται. Τα κυριότερα
νομίσματα συναλλαγών στον Όμιλο είναι το Ευρώ και το δολάριο Η.Π.Α.


Παρακάτω ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας στα κέρδη προ φόρων σε μεταβολές συναλλάγματος:

31.12.2017

Νόμισμα
USD

Μεταβλητότητα
Συναλλαγματικών
ισοτιμιών

31.12.2016

Επίδραση στα κέρδη
προ φόρων

8%
-8%

Μεταβλητότητα
Συναλλαγματικών
ισοτιμιών

-550
550

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων

7%
-7%

-400
400


Κίνδυνος τιμών
Ο Όμιλος δεν έχει στην κατοχή του διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών χρεογράφων. Ο Όμιλος εκτίθεται κυρίως σε μεταβολές της αξίας των
εμπορευμάτων που προμηθεύεται και ως εκ τούτου προσαρμόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμάτων και η
εμπορική του πολιτική. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου της απαξίωσης των αποθεμάτων του ο Όμιλος
εφαρμόζει μια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών,
που προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης
αποθεμάτων μεγάλου ύψους. Σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της εταιρίας το ύψος των αποθεμάτων είναι
ιδιαίτερα χαμηλό. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στην αποθήκη των αποθεμάτων μας
ώστε να απομακρύνεται ο κίνδυνος της απαξίωσης των.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά κέρδη και ταμειακές ροές του Ομίλου επηρεάζονται από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και
κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και σε κάθε χρονική
στιγμή. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσμων δανείων έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια.
Συνεπώς ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού
(EURIBOR) έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Η συνεχής και προσεχτική παρακολούθηση
διαχείρισης των μεταβολών των τιμών επιτοκίου, μειώνει σημαντικά τις επιπτώσεις επηρεασμού των κερδών από
τις βραχυπρόθεσμες πιθανές διακυμάνσεις των επιτοκίων.

Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίου :

31.12.2017

Νόμισμα
euro

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων
1%
-1%

31.12.2016

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων
-150

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων
1%

150

-1%
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Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από
ευρεία πελατειακή βάση. Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς
και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τις νέες συνθήκες.
Ο Όμιλος, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη είτε μέσα από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης
είτε λαμβάνοντας υπ΄ όψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους και
ελέγχει το ύψος της παροχής πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Τα πιστωτικά όρια των
πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με τα όρια που έχει
καθορίσει η Διοίκηση. Δεδομένου ότι η δυσμενής οικονομική κατάσταση της εγχώριας αγοράς μετά την επέλευση
της οικονομικής κρίσης εγκυμονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες, η διοίκηση εκτιμά ότι έχει θέσει ικανούς
μηχανισμούς αντιμετώπισης αυτών.

Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημιές από απαξίωση. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη
διάρθρωση του πελατολογίου του Ομίλου και την έκθεση του σε κινδύνους ρευστότητας εκτιμούμε ότι δεν θα
αντιμετωπίσουμε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η μεταχρονολόγηση των εισπράξεων αποτελεί ένα θέμα
προς διαχείριση το οποίο όμως δεν συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών μας. Για την
ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου στα Διαθέσιμα και Ταμειακά ισοδύναμα ο Όμιλος στο πλαίσιο
εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο ποσό που θα εκτίθεται. Επίσης όσον αφορά
τα προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος, συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται τόσο από την σταθερή ροή των εισπράξεων όσο και με την εξασφάλιση
ικανών ταμειακών πόρων από την τραπεζική χρηματοδότηση (με έμφαση στην χρηματοδότηση οn a project
basis), η οποία στηρίζεται στη άριστη σχέση που διατηρούμε με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και
του εξωτερικού, και εξασφαλίζει ικανές πιστωτικές γραμμές για την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας
πλάνων.

Επιπρόσθετα οι άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές μας οι οποίες στηρίζονται στην μακροχρόνια αξιόπιστη και
σταθερή σχέση, μας προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια εξομάλυνσης των ταμειακών ροών. Οι
περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων (capital controls) δεν επηρέασαν ουσιωδώς προαναφερθείσες σχέσεις.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 31η Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα αναλύονται
ως εξής:
Ομιλος
Σύνολα

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Συνολικός Δανεισμός (βραχυπρόθεσμα
& μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια)

19.766

15.965

7.965

8.117

2.899

3.483

8.902

4.365

Εμπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις

12.052

15.562

12.046

15.551

-

-

6

11

Εταιρία
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Συνολικός Δανεισμός
(βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα
Τραπεζικά Δάνεια)
Εμπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολα

Έως 1 έτος
2017

2016

Από 1 έως 5 έτη
2017

2016

Πάνω από 5 έτη

2017

2016

2017

2016

18.166

15.965

6.365

8.117

2.899

3.483

8.902

4.365

11.749

15.078

11.721

15.048

22

19

6

11


Διαχείριση κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής
πιστοληπτικής του διαβάθμισης και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να μπορούν να υποστηρίζονται και να
επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου.

Η πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους μόχλευσης σύμφωνα με ένα προφίλ υψηλού επιπέδου
φερεγγυότητας. Ο συντελεστής μόχλευσης υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια.
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'Ομιλος

Εταιρία

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

2017

2016

2017

2016

Συνολικός Δανεισμός (βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια)

7.965

8.117

7.965

8.117

Συνολικός Δανεισμός (μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια)

9.800

7.848

9.800

7.848

Μείον: Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

-7.694

-7.465

-7.042

-7.115

10.071

8.500

10.723

8.850

14.670

13.787

14.189

13.401

24.741

22.287

24.912

22.251

40,71%

38,14%

43,04%

39,77%

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών 23,85% η οποία κατά κύριο λόγο επήλθε το τελευταίο τετράμηνο
του έτους , δημιούργησε την ανάγκη αυξημένων χρηματοδοτικών γραμμών. Η ανάγκη αυτή μεταφράστηκε σε
αύξηση του καθαρού χρέους κατά 1,6 εκ.€ ή ποσοστιαία 18,4%. Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν
κατά 883 χιλ. € και κατά συνέπεια αυξήθηκε και ο συντελεστής μόχλευσης από 38,14% σε 40,71%, γεγονός που
κρίνεται φυσιολογικό, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,85%. Η δυναμική του
Ομίλου να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια όπου και όταν απαιτούνταν, πιστοποιήθηκε και το 2017.

Λοιποί Λειτουργικοί Κίνδυνοι
Η Διοίκηση της εταιρίας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό
δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας
και λοιπών κινδύνων κρίνονται επαρκείς. Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν θα αντιμετωπίσουν σημαντικούς κινδύνους
στο βραχυπρόθεσμο γενικότερα χρονικό ορίζοντα. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της εταιρίας και του ομίλου, η
συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι ισχυρές υποδομές σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη νέων προϊόντων βοηθούν και υποστηρίζουν τον Όμιλο έτσι ώστε να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να
διεισδύει σε νέες αγορές, περιορίζοντας τους κινδύνους του ανταγωνιστικού ορίζοντα.
Επιπρόσθετα, οι συνεχώς προσαρμοζόμενες στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον δομές μας σε συνδυασμό με το
σημαντικό ύψος των ανεκτέλεστων έργων μας δίνουν το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε στις
ανάγκες της κρίσιμης χρονιάς που διανύουμε τόσο αποδοτικά όσο και ποιοτικά.

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Ελλάδα
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο
εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου
2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια
επίπτωση στις εγχώριες δραστηριότητες του Ομίλου, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί.
Επιπρόσθετα οι παγκόσμιες εξελίξεις που αφορούν τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Μεγάλη Βρετανία επηρεάζουν
γενικότερα το οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης σε συνδυασμό με τους εκάστοτε γεωπολιτικούς κινδύνους.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμηθούν οι αλληλεπιδράσεις όλων των παραπάνω και να εκφραστούν σε μια
εκτίμηση του βαθμού επιρροής τους στο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Συνεπεία των ανωτέρω η SPACE
έχει επιλέξει την πολιτική ανάληψης λελογισμένου ρίσκου το οποίο διασπάται σε διαφορετικές προϊοντικές
στρατηγικές αλλά και γεωγραφικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε να διευρύνουμε την τεχνογνωσία
μας σε τομείς απαραιτήτους για το σημερινό γίγνεσθαι και να εξαπλώσουμε τον κίνδυνο γεωγραφικά με την
επέκταση μας σε αγορές του εξωτερικού. Αρωγός σε αυτήν μας την προσπάθεια είναι το Τραπεζικό σύστημα μέσα
από τις άριστες σχέσεις που διατηρούμε. Συγκεκριμένα, η συνεχής επικοινωνία των επιχειρηματικών μας πλάνων
σε συνδυασμό με την πολιτική του τραπεζικού συστήματος για ανάληψη ρίσκου με τραπεζικά κριτήρια, μας δίνει
την ευχέρεια να ανταπεξέλθουμε τόσο στους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων όσο και στην συνεχή βελτίωση
των σχέσεων με τους βασικούς μας προμηθευτές.
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4.6

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

4.6.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται κάθε διακεκριμένο τμήμα του Ομίλου και της Εταιρίας το οποίο διαθέτει αγαθά
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων τομέων.
Γεωγραφικός τομέας είναι ένα διακεκριμένο τμήμα του Ομίλου και της Εταιρίας το οποίο διαθέτει αγαθά και
υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα τομέων που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Ο Όμιλος και η Εταιρία
παρακολουθούν και παρουσιάζουν τους τομείς με βάση τα πωλούμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί Τομείς
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους κάτωθι τομείς:
o Τεχνολογικές λύσεις & υπηρεσίες (Value Added Solutions)
o Σύνθετα Έργα (Integration),
o Δίκτυο μεταπώλησης κινητής τηλεφωνίας.

Η κατανομή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας αναλύεται ως
εξής:
Όμιλος
Τεχνολογικές λύσεις &
υπηρεσίες

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

2017

2016

Δίκτυο μεταπώλησης
κινητής τηλεφωνίας

Σύνθετα έργα

+/-%

2017

2016

+/-%

2017

2016

Σύνολα

+/-%

2017

2016

+/-%

Πωλήσεις

55.558

45.474

22,18%

2.540

1.425

78,25%

1560

1.270

22,83%

59.658

48.169

23,85%

Μικτά αποτελέσματα

12.710

11.950

6,36%

875

599

46,08%

570

520

9,62%

14.155

13.069

8,31%

4.346

3.962

9,69%

252

140

80,00%

240

210

14,29%

4.838

4.312

12,20%

Αποτελέσματα Προ φόρων

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.652

1.401

17,92%

Κέρδη μετά από φόρους

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.114

900

23,78%

Αποτελέσματα Προ φόρων
Χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
& αποσβέσεων


Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης – Γεωγραφικοί Τομείς
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του στην Ελλάδα, χώρα έδρας της μητρικής εταιρίας. Η
θυγατρική εταιρία «SPACE HELLAS CYPRUS LTD», έχει έδρα στην Κύπρο και είναι μητρική των θυγατρικών
«SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.» με έδρα στην Ρουμανία, «SPACE HELLAS HELLAS Doo BeogradStari Grad με έδρα στη Σερβία, SPACE HELLAS (MALTA) LTD με έδρα στην Μάλτα και της νεοιδρυθήσας SPACE
ARAB LEVANT TECHOLOGIES COMPANY με έδρα στην Ιορδανία, με αναπτυσσόμενες δραστηριότητες αλλά όχι
σημαντικές σε σχέση με την ολότητα του Ομίλου.

4.6.2
ΆΛΛΑ ΈΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πίνακας Άλλων Εσόδων Εκμετάλλευσης:
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

01.01-31.12.2017

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους

Εταιρία

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

1

3

1

3

59

62

59

62

Επιχορηγήσεις

483

797

483

797

Λοιπά Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

200

149

45

32

6

2

6

2

491

215

475

201

34

0

34

0

1.274

1.228

1.103

1.097

Έσοδα από Ενοίκια ακινήτων

Έκτακτα κέρδη
Συναλλαγματικές διαφορές
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο Άλλων Εσόδων Εκμετάλλευσης

64

SPACE HELLAS A.E
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

4.6.3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ

Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, τα Έξοδα λειτουργίας Ερευνών & Ανάπτυξης και τα Έξοδα Διάθεσης σημείωσαν
αύξηση κατά 7,21% έναντι της προηγούμενης χρήσης.
Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων :
'Ομιλος
Εταιρία
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

+/-%

01.0131.12.2016

+/-%

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

6.182

6.006

2,93%

6.182

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

1.151

1.033

11,42%

1.069

984

8,64%

Παροχές τρίτων

1.222

1.084

12,73%

1.210

1.072

12,87%

213

201

5,97%

189

180

5,00%

1.208

891

35,58%

1.170

851

37,49%

695

741

-6,21%

694

739

-6,09%

Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

6.006

2,93%

138

126

9,52%

138

126

9,52%

10.809

10.082

7,21%

10.652

9.958

6,97%

Στις Παροχές Τρίτων περιλαμβάνονται και οι αμοιβές της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» στην
Ελλάδα για υπηρεσίες σχετικά με τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (€ 19.360,00), την έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης βάσει του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και της ΠΟΛ 1124/18.06.2015 (€ 10.000,00),
Αμοιβές για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης (€ 500,00) καθώς και αμοιβές για λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές
υπηρεσίες (€ 1.000,00).

4.6.4
ΆΛΛΑ ΈΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πίνακας Άλλων Εξόδων Εκμετάλλευσης:
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Εταιρία

01.0131.12.2016

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

106

63

105

63

Συναλλαγματικές διαφορές

335

148

324

132

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

372

465

372

465

Έκτακτες ζημιές
Σύνολο Άλλων Εξόδων Εκμετάλλευσης

4.6.5

35

321

35

321

848

997

836

981

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πίνακας Επενδυτικών αποτελεσμάτων :
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

01.0131.12.2017

Κέρδη /ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις / κοινοπραξίες
Απομειώσεις Συμμετοχών / Υπεραξίας
Μερίσματα
Σύνολο Επενδυτικών αποτελεσμάτων

Εταιρία

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

-5

-2

-5

-2

0

-75

0

-75

0

0

823

778

-5

-77

818

701

Στην εταιρία διανεμήθηκαν κέρδη προηγουμένων χρήσεων, ως μέρισμα από την θυγατρική της SPACE HELLAS
CYPRUS LTD.
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4.6.6

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος ο οποίος επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής:
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

σημειώσεις

01.0131.12.2017

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αναγνωρισμένοι στο αποτέλεσμα

4.6.24

Σύνολο φόρων αναγνωρισμένων στο αποτέλεσμα (α)
Αναβαλλόμενοι
φόροι
εισοδήματος
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (β)

αναγνωρισμένοι

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

-287

-280

0

0

-251

-221

-251

-221

-538

-501

-251

-221

10

32

10

32

-528

-469

-241

-189

4.6.24

Σύνολο (α+β)

Εταιρία

01.0131.12.2016

Από τη χρήση 2011 έως και την χρήση 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης
Ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, είχαν υποχρέωση να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» το οποίο προβλεπόταν στην § 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 καθώς και
το άρθρο 65Α του Ν4174/2014, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον Νόμιμο
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Από την χρήση 2016 και εντεύθεν, το φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό. Κατόπιν ολοκλήρωσης του
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει προς την εταιρία «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονομικών, με βάση την ΠΟΛ 1124/2015, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1108/2017 το αργότερο
μέχρι τη δέκατη ημέρα του δέκατου μήνα από την ημερομηνία της λήξης της διαχειριστικής χρήσης.
Για την Εταιρία και τις Ελληνικές θυγατρικές της, και για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 ο έλεγχος αυτός έχει
ολοκληρωθεί με τη χορήγηση των σχετικών Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για της χρήση 2017 από τους νόμιμους ελεγκτές, από τον οποίο
δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις.
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται σε 29%
για χρήση 2015 και μετά.
Πίνακας συμφωνίας Φόρου Εισοδήματος:
'Ομιλος
01.0131.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Κέρδη χρήσης προ φόρων
Αναλογών Φόρος
Φόρος αποτελεσμάτων μη αναγνωριζόμενων φορολογικά
Φόρος χρησιμοποιούμενων φορολογικών ζημιών και λοιπών διαφορών
Επίδραση από το διαφορετικό φορολογικό συντελεστή θυγατρικής εξωτερικού
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αναγνωρισμένοι απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο

4.6.7

Εταιρία

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

1.652

1.401

1.257

1.012

-479

-406

-365

-293

118

-21

225

204

-111

-132

-111

-132

-66

58

0

0

10

32

10

32

-528

-469

-241

-189

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους την 31.12.2015, η
οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών.
Σας παραθέτουμε πίνακες των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων του Ομίλου και της
εταιρίας:
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'Ομιλος

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Αξία κτήσης 01.01.2016

Γήπεδαοικόπεδα

Κτίρια-τεχν.
Έργα

Μηχ/τα-τεχν.
εγκ/σεις &
λοιπός μηχ/κός
εξοπλισμός

7.086

4.407

8.955

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις

0

11

Μειώσεις χρήσης

0

0

Αξία κτήσης 31.12.2016

7.086

Αποσβέσεις 01.01.2016

0

Αποσβέσεις χρήσης

0

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο
Ενσώματων
παγίων
στοιχείων

115

2.666

23.229

849

0

61

921

548

23

28

599

4.418

9.256

92

2.699

23.551

1.030

3.938

43

2.288

7.299

143

347

7

117

614

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

0

0

217

10

11

238

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2016

0

1.173

4.068

40

2.394

7.675

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016

7.086

3.245

5.188

52

305

15.876

Αξία κτήσης 01.01.2017

7.086

4.418

9.256

92

2.699

23.551

0

108

927

9

90

1134

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις
Μειώσεις χρήσης

0

0

79

36

30

145

Αξία κτήσης 31.12.2017

7.086

4.526

10.104

65

2.759

24.540

Αποσβέσεις 01.01.2017

0

1.173

4.068

40

2.394

7.675

Αποσβέσεις χρήσης

0

144

404

6

82

636

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

0

0

54

6

30

90

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2017

0

1.317

4.418

40

2.446

8.221

7.086

3.209

5.686

25

313

16.319

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017

Εταιρία
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Αξία κτήσης 01.01.2016

Γήπεδαοικόπεδα

Κτίρια-τεχν.
Έργα

Μηχ/τα-τεχν.
εγκ/σεις &
λοιπός μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο
Ενσώματων
παγίων
στοιχείων

7.086

4.407

8.916

115

2.666

23.190

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις

0

11

849

0

61

921

Μειώσεις χρήσης

0

0

548

23

28

599

Αξία κτήσης 31.12.2016

7.086

4.418

9.217

92

2.699

23.512

Αποσβέσεις 01.01.2016

0

1.030

3.931

43

2.288

7.292

Αποσβέσεις χρήσης

0

143

344

7

117

611

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

0

0

217

10

11

238

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2016

0

1.173

4.058

40

2.394

7.665

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016

7.086

3.245

5.159

52

305

15.847

Αξία κτήσης 01.01.2017

7.086

4.418

9.217

92

2.699

23.512

0

108

927

9

90

1.134

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις
Μειώσεις χρήσης

0

0

79

36

30

145

Αξία κτήσης 31.12.2017

7.086

4.526

10.065

65

2.759

24.501

Αποσβέσεις 01.01.2017

0

1.173

4.058

40

2.394

7.665

Αποσβέσεις χρήσης

0

144

402

6

82

634

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

0

0

54

6

30

90

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2017

0

1.317

4.406

40

2.446

8.209

7.086

3.209

5.659

25

313

16.292

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017
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4.6.8

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα άυλα στοιχεία Ομίλου και εταιρίας περιλαμβάνουν Λογισμικά Προγράμματα Εξωτερικώς αγοραζόμενα, Λοιπές
ασώματες ακινητοποιήσεις και Ιδιοπαραγόμενα Λογισμικά. Οι επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά ιδιοπαραγόμενα
στοιχεία αποτελούν κόστος ανάπτυξης προϊόντων σε μορφή ολοκληρωμένου λογισμικού προς διάθεση στα
πλαίσια του λειτουργικού μας τομέα Τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών. Το κονδύλι στις λοιπές ασώματες
ακινητοποιήσεις αφορά αξία κτήσης εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος αλλά λόγω της αδυναμίας να επιμετρηθεί
με αξιοπιστία η εμπορική τους βιωσιμότητα και η εισροή τους στο άμεσο μέλλον δεν διενεργούνται αποσβέσεις.
Σας παραθέτουμε πίνακες των άυλων παγίων στοιχείων του Ομίλου και της εταιρίας :
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Λογισμικά
Προγράμματα

Αξία κτήσης 01.01.2016

Λοιπές ασώματες
ακινητοποιήσεις

Σύνολο Άυλων περιουσιακών
στοιχείων βάσει ΔΛΠ

3.144

684

3.828

554

30

584

0

0

0

Αξία κτήσης 31.12.2016

3.698

714

4.412

Αποσβέσεις 01.01.2016

2.122

195

2.317

421

60

481

0

0

0

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2016

2.543

255

2.798

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016

1.155

459

1.614

Αξία κτήσης 01.01.2017

3.698

714

4.412

568

0

568

0

0

0

Αξία κτήσης 31.12.2017

4.266

714

4.980

Αποσβέσεις 01.01.2017

2.543

255

2.798

385

46

431

0

0

0

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2017

2.928

301

3.229

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017

1.338

413

1.751

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις
Μειώσεις χρήσης

Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις
Μειώσεις χρήσης

Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

Εταιρία
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Λογισμικά
Προγράμματα

Αξία κτήσης 01.01.2016

Λοιπές ασώματες
ακινητοποιήσεις

Σύνολο Άυλων περιουσιακών
στοιχείων βάσει ΔΛΠ

3.134

684

3.818

554

30

584

0

0

0

Αξία κτήσης 31.12.2016

3.688

714

4.402

Αποσβέσεις 01.01.2016

2.118

195

2.313

419

60

479

0

0

0

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2016

2.537

255

2.792

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016

1.151

459

1.610

Αξία κτήσης 01.01.2017

3.688

714

4.402

568

0

568

0

0

0

Αξία κτήσης 31.12.2017

4.256

714

4.970

Αποσβέσεις 01.01.2017

2.537

255

2.792

383

46

429

0

0

0

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2017

2.920

301

3.221

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017

1.336

413

1.749

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις
Μειώσεις χρήσης

Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις
Μειώσεις χρήσης

Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης
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4.6.9

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν υπάρχουν στην κατοχή του Ομίλου ακίνητα προς επένδυση.
4.6.10

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η υπεραξία ύψους 847 χιλ. €, που περιλαμβάνεται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος - Εταιρία
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

«SPACEPHONE A.E.Ε.»

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

«SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»

Σύνολο

428

419

847

Προσθήκες

0

0

0

Απομειώσεις

0

0

0

Υπόλοιπο χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2016

428

419

847

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017

428

419

847

Προσθήκες

0

0

0

Απομειώσεις

0

0

0

428

419

847

η

Υπόλοιπο χρήσης 31η Δεκεμβρίου 2017




το ποσό 428 χιλ. €
προέκυψε από την εξαγορά του υπολοίπου 50% της
από 29/6/2007
απορροφηθείσας θυγατρικής μας «SPACEPHONE A.E.Ε.»
το ποσό 419 χιλ. € προέκυψε από την εξαγορά του 100% της από 15/10/2012 θυγατρικής μας «SPACE
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» απομειωμένο κατά 409 χιλ. €

Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης και αποτιμάται στο κόστος μείον
τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Κατά την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος πραγματοποιεί
ανάλυση με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσο η λογιστική αξία της υπεραξίας είναι ανακτήσιμη.
Η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για λόγους ελέγχου απομείωσης. Η κατανομή
γίνεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από την εξαγορά από την οποία
προήλθε η υπεραξία. Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται σύμφωνα με
υπολογισμό της αξίας χρήσεως της («value in use»). Ο υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί προβλέψεις ταμειακών
ροών που προκύπτουν από οικονομικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την διοίκηση.
Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση στις περιπτώσεις που προέκυψε
ανάγκη απομείωσης αφού ελήφθησαν υπ όψιν τα κατά περίπτωση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Προεξοφλητικό Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία: 3,9%, Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2%
Η απόφαση για τη διενέργεια απομείωσης λαμβάνεται μετά από εξέταση της μεταβολής των βασικών παραδοχών
και εφόσον αυτή κρίνεται ουσιωδώς σημαντική και μεγαλύτερη του 10% της λογιστικής αξίας.
Οι προαναφερόμενες αξίες υποβλήθηκαν σε έλεγχο απομείωσης και παρέμειναν ως περιουσιακό στοιχείο της
εταιρίας και του Ομίλου.
4.6.11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ
Στα περιουσιακά στοιχεία τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλα ενέχυρα ή εμπράγματα
βάρη, πέραν των προσημειώσεων υποθήκης ύψους ποσού, 1.200 χιλ. € επί του ακινήτου στην οδό Λοχαγού
Δεδούση 6 στο Χολαργό, 4.000 χιλ . € επί του ακινήτου στην οδό Λ. Μεσογείων 302 στο Χολαργό, 7.540 χιλ. €
επί του ακινήτου στην οδό Λ. Μεσογείων 312 στην Αγία Παρασκευή, 1.200 χιλ. € επί του ακινήτου στην οδό
Γιαννιτσών – Ι. Καρυοφύλλη & Πατριάρχου Κυρίλλου στην Θεσσαλονίκη.
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4.6.12

ΣΥΜ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

Οι συμμετοχές της εταιρίας μας στις 31.12.2017 σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπές επιχειρήσεις
εμφανίζονται στην αξία κτήσεως μείον τις προβλέψεις απομείωσης.
Παρατίθεται πίνακας συμμετοχών του Ομίλου :

Επωνυμία θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών

Αξία κτήσης

Σχέση Συμμετοχής
Άμεση

Μέθοδος
ενοποίησης

2017

2016

Έμμεση

34

34

100%

-

Ολική

935

935

-

99,45%

Ολική

10

10

-

100%

Ολική

Θυγατρικές Εταιρίες
SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.
SPACE HELLAS Doo Beograd-Stari Grad
SPACE HELLAS (MALTA) LTD
SPACE ARAB LEVANT TECHOLOGIES COMPANY

5

5

-

99,98%

Ολική

67

-

-

100%

Ολική

1.051

984

3

3

35%

-

Καθαρή θέση

13

13

50%

-

Καθαρή θέση

16

16

75 *

75 *

18,10%

-

-

17,21%

-

-

Συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.E.E (πρώην
INFO QUEST)– SPACE HELLAS
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE
«Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του
Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες
επικοινωνιών με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas
Sat – Δόρυ»

Λοιπές Εταιρίες
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε
Web-IQ B.V.
Σύνολο συμμετοχών

1.003

-

1.078

75

2.145

1.075

*Αξία μετά την απομείωση της συμμετοχής.

Περιγραφή - Αντικείμενο Συμμετοχών και Κοινοπραξιών


Η Εταιρία Space Hellas (Cyprus) Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 8 Σεπτεμβρίου 2005 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και οι
επενδύσεις σε ακίνητα.



Η εταιρία SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. ιδρύθηκε το 2010 και ανήκει στην θυγατρική εταιρία
SPACE HELLAS CYPRUS Ltd. Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει την στρατηγική του ομίλου για
διείσδυση σε νέες αγορές. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, συστημάτων ασφάλειας, πληροφορικής, εμπόριο, καθώς και οι επενδύσεις σε ακίνητα.



Η εταιρία SPACE HELLAS (MALTA) LTD ιδρύθηκε στο τέλος του 2012 και ανήκει στην θυγατρική εταιρία
SPACE HELLAS CYPRUS Ltd. Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει την στρατηγική του ομίλου για
διείσδυση σε νέες αγορές. Λόγω των συνθηκών και των εμπορικών πρακτικών που επικρατούν στην τομέα
των τηλεπικοινωνιών στην Μάλτα, αποφασίσθηκε η δραστηριοποίηση του ομίλου μέσω θυγατρικής εταιρίας.
Η νέα αυτή εταιρία έχει εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακό κόμβο και προσφέρει υπηρεσίες κόμβου στην
τοπική αγορά.



Η εταιρία SPACE HELLAS Doo Beograd-Stari Grad ιδρύθηκε στο τέλος του 2012 και ανήκει στην θυγατρική
εταιρία SPACE HELLAS CYPRUS Ltd. Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει την στρατηγική του
ομίλου για διείσδυση σε νέες αγορές. Λόγω των συνθηκών και των εμπορικών πρακτικών που επικρατούν
στην τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Σερβία, αποφασίσθηκε η δραστηριοποίηση του ομίλου μέσω

70

SPACE HELLAS A.E
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

θυγατρικής εταιρίας. Η νέα αυτή εταιρία έχει εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακό κόμβο και προσφέρει
υπηρεσίες κόμβου στην τοπική αγορά.


Η εταιρία SPACE ARAB LEVANT TECHOLOGIES COMPANY ιδρύθηκε αρχές του 2017 και ανήκει στην
θυγατρική εταιρία SPACE HELLAS CYPRUS Ltd. Το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο αποτελείται από 50 χιλ.
μετοχές αξίας 1JD (Ιορδανικά Δηνάρια) η κάθε μία. Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει την
στρατηγική του ομίλου για διείσδυση σε νέες αγορές. Λόγω των συνθηκών και των εμπορικών πρακτικών
που επικρατούν στην τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ιορδανία, αποφασίσθηκε η δραστηριοποίηση του
ομίλου μέσω θυγατρικής εταιρίας. Η νέα αυτή εταιρία έχει εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακό κόμβο και
προσφέρει υπηρεσίες κόμβου στην τοπική αγορά.



Η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.E.E (πρώην INFO
QUEST) – SPACE HELLAS» έχει σκοπό την εκτέλεση του δημοπρατηθέντος έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού
και Λογισμικού Συστημάτων για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης της
Κτηματολόγιο Α.Ε.»



Η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE» σκοπό έχει
την εκτέλεση του δημοπρατηθέντος έργου «Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών
των φορέων του Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με
την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat – Δόρυ».



Η Mobics Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες AΕ ιδρύθηκε το 2006 σαν τεχνοβλαστός του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με έδρα
στην Αθήνα. Η Mobics ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας για κινητά και διάχυτα υπολογιστικά περιβάλλοντα και το Διαδίκτυο, εστιάζοντας σε γεωγραφική και
πληροφορία και γενικότερα την επίγνωση πλαισίου (context-aware services). Μετά τον έλεγχο απομείωσης,
που πραγματοποιήθηκε για τον εντοπισμό ενδείξεων που να οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η ανακτήσιμη
αξία έχει μειωθεί και αφού ελήφθησαν υπόψη οι οικονομικές, εμπορικές και λοιπές πληροφορίες, προέκυψε
ζημία απομείωσης ύψους 75 χιλ.€, η οποία βάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 2016.



Η εταιρία Web-IQ B.V., είναι Ολλανδική εταιρία τεχνολογίας η οποία δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά
εξειδικευμένων εφαρμογών Web-Intelligence και Βig Data analytics για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η
Web-IQ, συνεργάζεται ενεργά με πολλές αρχές ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της
on-line παιδικής κακοποίησης. Το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρίας Web-IQ B.V αποτελείται από
232.412 μετοχές. Ο σχεδιασμός της Διοίκησης του ομίλου, βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί,
προβλέπει την δυνατότητα απόκτησης ποσοστού επί του κεφαλαίου της εταιρίας Web-IQ B.V, το οποίο
θα καθιστά την συμμετοχή συγγενή.

4.6.13

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πίνακας Λοιπών Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων εταιρίας και Ομίλου:
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Δοσμένες εγγυήσεις

31.12.2017

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

22

25

22

25

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
κατά συνδεδεμένων εταιριών

300

-

300

-

Σύνολο Λοιπών
Μακροπρόθεσμων
Απαιτήσεων

322

25

322

25

4.6.14

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις
ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές κλοπές κλπ. Επίσης η Διοίκηση
επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει τις κατάλληλες προβλέψεις
για απαξίωση αποθεμάτων βραδέως κινούμενων και τεχνολογικώς απαξιωμένων.
Για την εξεταζόμενη χρήση, η αξία των βραδέως κινούμενων και τεχνολογικώς απαξιωμένων αποθεμάτων,
ανέρχεται στο ποσό των 21 χιλ. €, ποσό με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα αποτελέσματα (κόστος πωληθέντων)
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της προηγούμενων χρήσεων του Ομίλου και της εταιρίας. Το ύψος των αποθεμάτων αντανακλά τη στρατηγική της
εταιρίας για την επίτευξη του στόχου της σωστής διαχείρισης της αποθήκης χωρίς να υποβαθμίζεται η αξιόπιστη
εξυπηρέτηση του πελάτη.
Πίνακας Αποθεμάτων εταιρίας και Ομίλου:
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

31.12.2017

Εμπορεύματα

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

2.734

2.114

2.734

2.114

Α΄& βοηθητικές ύλες

336

638

336

638

Αναλώσιμα

508

500

508

500

3.578

3.252

3.578

3.252

Σύνολο Αποθεμάτων

4.6.15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι λογαριασμοί πελατών αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι ταυτόχρονα και η αξία
συναλλαγής. Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηματίζεται όταν υπάρχει κίνδυνος για την μη είσπραξη
ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας
πρόβλεψης.
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

31.12.2017

Πελάτες

31.12.2016

19.240

Μείον: Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών
Σύνολο Πελατών

Εταιρία
31.12.2017

17.028

31.12.2016

18.776

16.530

4.945

4.573

4.945

4.573

14.295

12.455

13.831

11.957

Η πρόβλεψη επισφάλειας έγινε με κριτήριο το ληξιπρόθεσμο των οφειλών σύμφωνα με την υιοθετημένη
πιστοδοτική πολιτική σε συνδυασμό με την ιστορική συνέπεια και φερεγγυότητα τους συνεκτιμώντας και τις
τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες.
Ανάλυση Προβλέψεων Επισφάλειας για πελάτες:
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

31.12.2017

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της
χρήσης
Προσθήκες κατά την διάρκεια της χρήσης
Αντιλογισμοί προβλέψεων
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα χρήσης
Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

4.573

4.108

4.573

4.108

372

465

372

465

0

0

0

0

372

465

372

465

4.945

4.573

4.945

4.573

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική αξία. Οι απαιτήσεις από πελάτες τόσο της
εταιρίας όσο και του Ομίλου, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη, θεωρούνται όλες
εισπράξιμες.
Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ο Όμιλος χρησιμοποιεί υπηρεσίες πρακτόρευσης απαιτήσεων
(factoring) για την πιο έγκαιρη είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες του στην Ελλάδα.
Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε : Όμιλος 1 - 180
ημέρες, Εταιρία 1 - 180 ημέρες. Ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από εκτελούμενα έργα εξαρτάται από την
εξέλιξη των εργασιών.
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Πίνακας ανάλυσης παλαιότητας υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες:
'Ομιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

1 - 90 ημέρες

9.721

8.256

9.397

8.030

91 - 180 ημέρες

1.812

2.430

1.683

2.230

962

505

951

465

1.800

1.264

1.800

1.232

14.295

12.455

13.831

11.957

181 - 360 ημέρες
> 360 ημέρες
Σύνολο Απαιτήσεων Πελατών

Πίνακας ανάλυσης παλαιότητας υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες - συνδεδεμένα μέρη:
'Ομιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

1 - 90 ημέρες

0

154

0

154

91 - 180 ημέρες

0

0

0

0

181 - 360 ημέρες

0

0

0

0

> 360 ημέρες

0

0

0

0

Σύνολο Απαιτήσεων Πελατών

0

154

0

154

4.6.16 ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της εταιρίας μας αναλύονται ως κάτωθι:
'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

31.12.2017

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2017

Επιταγές Εισπρακτέες

1.326

319

1.326

319

Επιταγές σε καθυστέρηση*

1.709

1.709

1.709

1.709

Παρακρατούμενοι φόροι & λοιπές απαιτήσεις

320

201

208

201

Προκαταβολές Προσωπικού

6

3

6

3

Λογαριασμοί Διαχ. Προκ/λών & πιστώσεων

3

8

3

8

35

35

509

35

1.779

2.271

1.779

2.271

853

955

858

955

Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων
επιχειρήσεων
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Λοιποί Χρεώστες**
Λοιπών Απαιτήσεων

319

320

313

315

6.350

5.821

6.711

5.816

2.000

2.000

2.000

2.000

4.350

3.821

4.711

3.816

Μείον: Πρόβλεψη Επισφαλών Λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων

*Για το κονδύλι στο λογ/σμό «Επιταγές σε καθυστέρηση» έχει γίνει ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας.
**Για το ποσό που εμφανίζεται στις Λοιπές Απαιτήσεις του Ομίλου, «Λοιποί Χρεώστες» ύψους 319 χιλ. € και αφορά κατά κύριο λόγο Λοιπές απαιτήσεις, έχει
γίνει πρόβλεψη Επισφαλειών ύψους 291 χιλ. €.

Τα «Έξοδα επομένων χρήσεων» της τρέχουσας περιόδου κατανέμονται κυρίως σε:
 περίπου το 96% αφορά αγορά υπηρεσιών από οίκους του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού με σκοπό την
εξυπηρέτηση συμβολαίων συντήρησης πελατών μας, όπου οι υποχρεώσεις με τις απαιτήσεις από τους
πελάτες έχουν διαφορετική χρονική ωρίμανση μεταξύ τους,
 περίπου το 4% σε λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ασφάλιστρα ΔΕΚΟ κλπ).
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Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την λογιστική αξία. Οι εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις τόσο της εταιρίας όσο και του Ομίλου, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη,
θεωρούνται όλες εισπράξιμες.

4.6.17

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Παρατίθεται πίνακας Προκαταβολών Κυκλοφορούντος Ενεργητικού:

'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

31.12.2017

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

Παραγγελίες εξωτερικού υπό διακανονισμό

244

247

244

247

Προκαταβολές σε λοιπούς προμηθευτές

216

394

201

357

Σύνολο Προκαταβολών

460

641

445

604

4.6.18 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες
καταθέσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών (3) μηνών.
Παρατίθεται πίνακας Ταμειακών Διαθεσίμων και ισοδυνάμων :

'Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

31.12.2017

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Ταμειακών Διαθεσίμων &
ισοδύναμων

4.6.19

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

63

106

63

106

7.631

7.359

6.979

7.009

7.694

7.465

7.042

7.115

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι μετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000
και είναι κοινές ονομαστικές.
Στις 13/06/2017 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 3.476 χιλ. €.
Η ονομαστική αυτή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής
αξίας των μετοχών. Το ποσό προς συμψηφισμό αφού λήφθηκε υπόψη η απαιτούμενη προσαρμογή του για λόγους
στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα δύο δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ανήλθε στο ποσό των 3.422 χιλ. € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά
πενήντα τρία λεπτά (0,53) ήτοι από 1,61 € σε 1,08 €. Το εναπομένον ποσό που δεν συμψηφίστηκε λόγω της
παραπάνω στρογγυλοποίησης ανέρχεται σε 54 χιλ. €. Το ποσό αυτό καλύφθηκε από το τακτικό αποθεματικό της
εταιρίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών και ονομαστική αξία

31.12.2017

Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2016

6.973.052,40

10.395.013,30

Αριθμός μετοχών

6.456.530

6.456.530

Ονομαστική Αξία

1,08 €

1,61 €

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών, ήτοι 6.456.530.
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4.6.20

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρίας και του Ομίλου αναλύονται ως κάτωθι:

Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 1.125 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 196 χιλ.
€ μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 800 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 200 χιλ.
€ μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 1.000 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 500 χιλ.
€ μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2019 και ποσού 1.000 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 400 χιλ.
€ μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2021 και ποσού 1.500 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 1.250
χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2021 και ποσού 1.000 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 625 χιλ.
€ μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2021 και ποσού 500 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 375 χιλ.
€ μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2024 και ποσού 2.700 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 2.314
χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.

Δάνειο λήξης 2026 και ποσού 5.976 χιλ. € που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών
αναγκών της εταιρίας. Το ύψος του δανείου, κατά την εξεταζόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 3.940
χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.
Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές τους
αξίες. Η Εταιρία και ο Όμιλος δανείζεται με μεταβλητά επιτόκια, τα οποία αναπροσαρμόζονται σε διάστημα που
δεν υπερβαίνει τους 6μήνες, με μέσο επιτόκιο δανεισμού 4,54% περίπου.
4.6.21 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες όταν η εταιρία ή ο Όμιλος έχει την υποχρέωση να τις
εξοφλήσει μετά δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. Στην αντίθετη περίπτωση οι
υποχρεώσεις αυτές ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες.
Παρατίθεται πίνακας Λοιπών Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρίας και του Ομίλου :
Ομιλος
ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

31.12.2017

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

Ζημιές από κοινοπραξίες

0

0

24

19

Ληφθείσες εγγυήσεις

6

11

6

11

Σύνολο Λοιπών Μακροπροθέσμων
υποχρεώσεων

6

11

30

30

4.6.22

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο Όμιλος και η Εταιρία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης:
Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για χρηματοοικονομικά στοιχεία
που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές,
Επίπεδο 2: Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή υπολογιζόμενες
εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία,
Επίπεδο 3: Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές σε
ενεργούς χρηματαγορές.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε μεταφορές εντός και
εκτός του επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις
και αφορούν ταμειακά διαθέσιμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις καθώς και τις Τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες
τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.
Η μέθοδος αποτίμησης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες προκειμένου να προσδιοριστεί
με ακρίβεια η εύλογη αξία και επιμετρούνται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας
εκτός των Τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες επιμετρούνται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας.
4.6.23

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το απασχολούμενο την 31η Δεκεμβρίου 2017 προσωπικό του ομίλου ανέρχεται σε 292 άτομα και της εταιρίας σε
291 άτομα και την 31η Δεκεμβρίου 2016 το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου ανέρχονταν σε 262 άτομα
και της εταιρίας σε 261.
4.6.23.1

Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού

Η διοίκηση του Ομίλου ανέθεσε σε ανεξάρτητο αναλογιστή την εκπόνηση μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν
και υπολογιστούν τα αναλογιστικά μεγέθη, βάσει των προδιαγραφών που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(ΔΛΠ 19), που προβλέπουν την υποχρεωτική καταχώρησή τους στον ισολογισμό και την κατάσταση συνολικών
εσόδων χρήσης. Κατά την αναλογιστική αποτίμηση (actuarial valuation) ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονομικές και
δημογραφικές παράμετροι που σχετίζονται με τους εργαζόμενους του Ομίλου.
Η Λογιστική απεικόνιση της πρόβλεψης για την Αποζημίωση Προσωπικού εμφανίζεται αναλυτικά στον ακόλουθο
πίνακα:
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'Ομιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

Παρούσα Αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών μετά την
εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19
Μη καταχωρημένα Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

739

884

739

884

0

0

0

0

739

884

739

884

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό συνολικών
εσόδων
Κόστος τρέχουσας Απασχόλησης

73

68

73

68

Τόκος στην υποχρέωση

31

32

31

32

Καθαρή Υποχρέωση Καταχωρημένη στον Ισολογισμό

Αναλογιστική Ζημιά /(κέρδος)
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Δαπάνη που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη
στον Ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Δαπάνη που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης
Αποτέλεσμα που αναγνωρίστηκε στην Καθαρή θέση

0

0

0

0

34

26

34

26

138

126

138

126

884

793

884

793

-317

-143

-317

-143

138

126

138

126

34

108

34

108

739

884

739

884

884

793

884

793

Κόστος τρέχουσας Απασχόλησης

73

68

73

68

Κόστος Τόκων

31

32

31

32

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος χρήσης
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα Αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Αναλογιστική Ζημιά /(κέρδος)
Αποτέλεσμα που αναγνωρίστηκε στην Καθαρή θέση
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

34

26

34

26

-317

-143

-317

-143

0

0

0

0

34

108

34

108

739

884

739

884

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίμηση είναι οι ακόλουθες:

Αναλογιστικές Παραδοχές
1.

Προεξοφλητικό Επιτόκιο:

1,2% κατά την 31/12/2017

3.

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισμού:
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση μισθολογίου:

2% (σύμφωνα µε το πρόγραμμα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής ένωσης –
Στρατηγική της Λισσαβόνας).
2,00%

4.

Ημερομηνίες Αποτίμησης :

31.12.2017

5.

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης :

Σύμφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας Ασφάλισης
κάθε εργαζομένου.

6.

Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών
μεγεθών:

Ως γενική αρχή χρησιμοποιήθηκε η αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής
δραστηριότητας σύμφωνα µε το πλαίσιο των ∆ΛΠ (βλ. ∆ΛΠ 1. § 23)

7.

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης :

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος
(Projected Unit Credit Method) (βλ. ∆ΛΠ 19)

2.
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4.6.24

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με την μέθοδο της υποχρέωσης, με τη
χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του
Ομίλου.
Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων του Ομίλου και της Εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση,
προκειμένου το υπόλοιπο που εμφανίζεται στον ισολογισμό να απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων μετά από συμψηφισμούς έχει ως εξής:

΄Ομιλος - Εταιρία

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

Στοιχεία κατά την
31.12.2016

Ποσά
Καταχωρημένα
στα
Αποτελέσματα

Ποσά
Καταχωρημένα
στην καθαρή
Θέση

Στοιχεία κατά
την 31.12.2017

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (υποχρεώσεις)
Διαφορές λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων

-473

-59

0

-532

Διαφορά Αναπροσαρμογής της Εύλογης Αξίας Οικοπέδων
& κτιρίων καταχωρημένη στην καθαρή θέση

-989

0

0

-989

-1.462

-59

0

-1.521

Προβλέψεις επισφαλειών

495

20

0

515

Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού

Σύνολο Αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος
(υποχρεώσεις)
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (απαιτήσεις)

257

-52

10

215

Απομείωση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων

22

0

0

22

Προβλέψεις απομείωσης αξίας Αποθεμάτων

6

0

0

6

893

-132

0

761

28

-28

0

0

1.701

-192

10

1.519

239

-251

10

-2

Εκτιμώμενες Απαιτήσεις από αναγνωρισμένες
φορολογικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων
Έξοδα κεφαλαιοποίησης, διαφοράς από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
Σύνολο Αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος
(απαιτήσεις)
Σύνολο Αναβαλλόμενης φορολογίας

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν
υπάρχει ένα νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
Σύμφωνα με το φορολογικό Νόμο 4334/2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
ορίζεται σε 29% για χρήση 2015 και μετά.
4.6.25

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες όταν η εταιρία ή Όμιλος έχει την υποχρέωση να τις εξοφλήσει
μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Στην αντίθετη περίπτωση οι υποχρεώσεις
αυτές ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες.
Παρατίθεται πίνακας προμηθευτών και λοιπών βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρίας και του Ομίλου:
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'Ομιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

10.330

8.092

10.132

7.740

339

640

339

640

1.891

4.278

1.891

4.278

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

476

425

476

425

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

147

26

147

26

2.282

1.025

2.282

1.025

83

50

66

31

0

0

0

0

Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκχώρησης
τιμολογίων σε εταιρίες Factoring
Λοιποί Πιστωτές διάφοροι
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις κατά συνδεδεμένων
επιχειρήσεων
Έσοδα Επομένων Χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Αγορές υπό τακτοποίηση
Σύνολο Προμηθευτών & Λοιπών
Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

4.6.26

5

5

5

5

120

76

77

68

44

118

44

118

15.717

14.735

15.459

14.356

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ποσού σε 4.945 χιλ. €, Επισφαλείς
Χρεώστες ποσού σε 2.000 χιλ. €, και απαξιωμένων αποθεμάτων ποσού σε 21 χιλ. €, οι οποίες περιλαμβάνονται
συμψηφιστικά στις εμπορικές, στις λοιπές απαιτήσεις και τα αποθέματα αντίστοιχα.
' Ομίλος - Εταιρία

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

Υπόλοιπο την
31.12.2016

Προσθήκες

Χρησιμοποιηθείσες
προβλέψεις

Υπόλοιπο την
31.12.2017

Μειώσεις

Προβλέψεις για Ανέλεγκτες Φορολογικές
χρήσεις

122

0

0

0

122

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

884

172

317

0

739

0

0

0

0

0

1.006

172

317

0

861

Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο Προβλέψεων

4.6.27

ΕΠΙΔΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΔΙΑΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές της εταιρίας και του Ομίλου ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας και του Ομίλου.
4.6.28

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου έχουν ως εξής:
Ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις

Εταιρία
SPACE
SPACE
SPACE
SPACE
SPACE

HELLAS
HELLAS
HELLAS
HELLAS
HELLAS

Α.Ε
(CYPRUS) LTD
Doo Beograd-Stari Grad
(MALTA) LTD
INTEGRATOR SRL

2009 –
2005 –
2012 2012 2010 -

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.E.E (πρώην INFO QUEST )– SPACE HELLAS
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE «Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική
εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες
επικοινωνιών με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat – Δόρυ»
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Η εταιρία χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά
χρήσεων, σχηματίζει πρόβλεψη ποσό σε χιλ. € 122 με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων
φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Για τις θυγατρικές εταιρίες οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό δεν υπάρχει καθεστώς υποχρεωτικού φορολογικού
ελέγχου. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατ’ εξαίρεση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τις φορολογικές αρχές της κάθε
χώρας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από την υποβολή της
ετήσιας φορολογικής δήλωσης παραμένουν υπό έλεγχο των φορολογικών αρχών για ορισμένη χρονική περίοδο,
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας.
Από τη χρήση 2011 έως και την χρήση 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης
Ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, είχαν υποχρέωση να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» το οποίο προβλεπόταν στην § 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 καθώς και
το άρθρο 65Α του Ν4174/2014, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον Νόμιμο
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Από την χρήση 2016 και εντεύθεν,
το φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει προς την εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο
Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών, με βάση την ΠΟΛ
1124/2015, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1108/2017 το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του δέκατου μήνα
από την ημερομηνία της λήξης της διαχειριστικής χρήσης.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 τόσο για την Εταιρία όσο και για τις Ελληνικές θυγατρικές της, ο έλεγχος αυτός
έχει ολοκληρωθεί με τη χορήγηση των σχετικών Ετήσιων Πιστοποιητικών και Εκθέσεων Φορολογικής
Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Για τις χρήσεις 2009-2010 η Εταιρεία εντός του 2016, έλαβε ειδοποίηση από τις Ελληνικές Φορολογικές αρχές για
την διενέργεια μερικού ελέγχου.
Είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για της χρήση 2017 από τους νόμιμους ελεγκτές, από τον οποίο
δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις.
Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση και κατά εταιρία, έναντι πιθανών
πρόσθετων φόρων που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές.
Η διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

4.6.29
4.6.29.1

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις
ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, για εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, της εταιρίας
και του Ομίλου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους είναι:

Όμιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών για εξασφάλιση καλής
εκτέλεσης και λειτουργίας συμβάσεων με πελάτες
Σύνολο Ενδεχομένων Υποχρεώσεων

Εταιρία

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

3.050

2.555

3.050

2.555

3.050

2.555

3.050

2.555

Στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης κοινοπραξιών κατά την
31.12.2017 ποσού ύψους 326 χιλ. €. και κατά την 31.12.2016 ποσού ύψους 402 χιλ. €.
4.6.29.2

Ποινικές ρήτρες και δικαστικές υποθέσεις

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων (σημείωση 4.6.26), που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.
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4.6.29.3

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου, όπως αναφέρονται στην σημείωση 4.6.27,
υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο εξέτασης και
οριστικοποίησης τους από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσό
σε χιλ. € 122 με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενου επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις
φορολογικές αρχές. Για τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιμάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή πρόσθετων φόρων θα είναι επουσιώδη.
4.6.29.4

Δεσμεύσεις από λειτουργικές Μισθώσεις

Την 31η Δεκεμβρίου 2017 ο Όμιλος είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση
μεταφορικών μέσων και ακινήτων.
Οι μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις μίσθωσης στις 31η Δεκεμβρίου 2017
έχουν ως ακολούθως:
Πίνακας ελάχιστων μελλοντικών μισθώσεων
Όμιλος
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Έως 1 έτος

Μισθώσεις Μεταφορικών μέσων

463

Μισθώσεις ακινήτων
Σύνολο

Έως 5 έτη

Εταιρία
Πάνω από 5
έτη

662

Έως 1 έτος

-

Πάνω από
5 έτη

Έως 5 έτη

463

662

55

246

47

53

246

47

518

908

47

516

908

47

Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
4.6.29.5

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις

η

Την 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είχε δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες.

4.6.30

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Όμιλος
01.0131.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Εταιρία

01.0131.12.2016

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

1.251

1.800

599

784

-2.628

-1.316

-2.278

-176

1.606

2.106

1.606

2.106

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται θετικές
κατά 1.251 χιλ. €
επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει κεφάλαια, με σκοπό την υλοποίηση των επιχειρηματικών
του πλάνων.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά 2.628 χιλ. €, συνεπεία
της συνέχισης της επενδυτικής πολιτικής του Ομίλου.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται θετικές κατά 1.606 χιλ. €
επιβεβαιώνοντας την προσβασιμότητα του Ομίλου σε κεφάλια, προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
καθώς και της εκτίμησης και εμπιστοσύνης που δείχνουν αυτά, στις επενδυτικές επιλογές του Ομίλου.
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4.6.31

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
(ΔΛΠ 24) ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της
χρήσης έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν συμμετέχουν σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι
ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις Εταιρίες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν και δεν αποσκοπεί να
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους
και συνθήκες.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι κυριότερες διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας των
θυγατρικών της και των μελών της Διοίκησης τόσο κατά την εξεταζόμενη χρήση όσο και κατά την προηγούμενη.

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

Έσοδα από
πώληση παροχής
υπηρεσιών &
αγαθών

Έσοδα από
μερίσματα

Έσοδα ενοικίων

Σύνολο εσόδων
Εταιρίας

Σύνολο Εσόδων
Ομίλου

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

824

778

120

120

-

-

944

898

-

-

SPACE HELLAS (MALTA) LTD

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

SPACE HELLAS D.o.o. BEORGRAD

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

824

778

125

125

0

0

949

903

0

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Unisystems
Συστήματα
Πληροφορικής Α.E.E – SPACE HELLAS

Σύνολο Θυγατρικών

-

-

-

249

-

-

0

249

0

249

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS
HELLAS AE «Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική
εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του
Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για
προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με την
χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος
Hellas Sat – Δόρυ»

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

0

0

0

249

2

2

2

251

2

251

-

-

-

1

-

-

0

1

0

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

1

1

1

1

2

1

2

824

778

125

375

3

3

952

1.156

3

253

Σύνολο Κοινοπραξιών
MOBICS Τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσίες Α.Ε.
SPACE CONSULTING A.E.

&

Συμβουλευτικές

Web-IQ B.V.
Σύνολο Λοιπών συνδεόμενων μερών
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Σύνολο Εξόδων Ομίλου & Εταιρίας

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

2017

2016

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

-

-

SPACE HELLAS (MALTA) LTD

-

-

SPACE HELLAS D.o.o. BEORGRAD

-

-

Σύνολο Θυγ ατρικών

0

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.E.E – SPACE HELLAS

4

-

1

2

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE «Ανάπτυξη
Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημόσιου
Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με
την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat – Δόρυ»

Σύνολο Κοινοπραξιών

5

2

MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

-

-

SPACE CONSULTING A.E.

5

-

W eb-IQ B.V.

Σύνολο Λοιπών συνδεόμενων μερών

Ποσά εκφρασμέν α σε χ ιλ €

Σύνολο
Απαιτήσεων
Εταιρίας
2017

-

-

5

0

10

2

Σύνολο
Απαιτήσεων
Ομίλου

2016

2017

Σύνολο
Υποχρεώσεων Ομίλου
& Εταιρίας

2016

2017

2016

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
SPACE HELLAS (MALTA) LTD
SPACE HELLAS D.o.o. BEORGRAD

474
-

120
-

-

-

-

-

Σύνολο θυγατρικώ ν

474

120

0

0

0

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής
Α.E.E – SPACE HELLAS

32

186

32

186

13

9

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS
AE «Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση
αναγκών
των
φορέων
του
Δημόσιου
Τομέα
απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες
επικοινωνιών με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού
Συστήματος Hellas Sat – Δόρυ»

-

0

-

0

1.481

1.479

32

186

32

186

1.494

1.488

-

-

-

-

3

3
-

Σύνολο Κοινοπραξιώ ν
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Α.Ε.
SPACE CONSULTING A.E.

10

9

10

9

2

W eb-IQ B.V.

300

-

300

-

-

-

Σύνολο Λοιπώ ν συνδεόμενω ν μερώ ν

310

9

310

9

5

3

816

315

342

195

1.499

1.491



Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, όπως και οι πωλήσεις και οι αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα
με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν και για μη συνδεδεμένα μέρη.



Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τις θυγατρικές της έχουν απαλειφθεί από τα
ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.
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Πίνακας Συναλλαγών Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης:
Όμιλος

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

2017

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
(Λογαριασμοί επί αποδόσει)
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης



Εταιρία
2016

2017

2016

1.238

1.384

1.238

1.384

1

2

1

2

26

17

26

17

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές
τους).

Πίνακας Εγγυήσεων για όρια Χρηματοδότησης :
Όμιλος

Ποσά εκφρασμέν α σε χ ιλ €

2017
Εγγυημένα όρια χρηματοδότησης έναντι Τραπεζών
θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες

για

τις



4.7

2016

2017

2016

1.837

1.926

1.837

1.926

0

0

0

0

1.837

1.926

1.837

1.926

Χρησιμοποιημένα εκ των εγκριθέντων εγγυημένων ορίων
χρηματοδότησης έναντι Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς
εταιρίες & κοινοπραξίες
Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και καλής εκτέλεσης

Εταιρία

Η εταιρία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών, για την Κοινοπραξία ΔΟΡΥ ποσό συνολικού ύψους 1.796 χιλ. €, και
για την θυγατρική της SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD ποσό συνολικού ύψους 41 χιλ. €, για την έκδοση
εγγυητικών επιστολών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (APMS)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA / 2015/1415el) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με τους «Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» (ΕΔΜΑ) ή Alternative Performance
Measures (APMs) που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στις εταιρίες με κινητές αξίες που διαπραγματεύονται
σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Οι ΕΔΜΑ γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά τη δημοσίευση ρυθμιζόμενων
πληροφοριών και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να προάγουν τη χρησιμότητα καθώς και την
ορθή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.
Ο Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» είναι μια προσαρμοσμένη οικονομική μέτρηση της ιστορικής
ή μελλοντικής οικονομικής απόδοσης, της οικονομικής κατάστασης ή των ταμειακών ροών, διαφορετικής από την
οικονομική μέτρηση που ορίζεται στο εφαρμοστέο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αναφορών. Δηλαδή ο ΕΔΜΑ
αφενός δεν βασίζεται αποκλειστικά στα πρότυπα των οικονομικών καταστάσεων, αφετέρου παρέχει ουσιαστική
συμπληρωματική πληροφορία, εξαιρώντας στοιχεία που ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από το λειτουργικό
αποτέλεσμα ή τις ταμιακές ροές. Συναλλαγές με μη λειτουργική ή μη ταμειακή αποτίμηση με σημαντική επίδραση
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος θεωρούνται ως στοιχεία που επηρεάζουν την προσαρμογή των δεικτών
σε ΕΔΜΑ. Αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα, στις περισσότερες περιπτώσεις, κονδύλια θα μπορούσαν να προκύψουν
μεταξύ άλλων από:






απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού
μέτρα αναδιάρθρωσης
μέτρα εξυγίανσης
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή εκχωρήσεις
αλλαγές στη νομοθεσία, αποζημιώσεις για ζημίες ή νομικές διεκδικήσεις.

Οι ΕΔΜΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν
συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αντικαθιστούν αυτά. Ο Όμιλος
χρησιμοποιεί τους προσαρμοσμένους δείκτες (ΕΔΜΑ), προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου στη
χρήση αναφοράς καθώς και την αντίστοιχη περσινή συγκρίσιμη περίοδο.
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Ο ορισμός, η ανάλυση και η βάση υπολογισμού των ΕΔΜΑ που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο παρατίθεται
παρακάτω.
Στοιχεία που Επηρεάζουν την προσαρμογή
Στοιχεία που επηρεάζουν την προσαρμογή των δεικτών που χρησιμοποιεί ο Όμιλος προκειμένου να εξαχθούν οι
ΕΔΜΑ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της
προηγούμενης χρήσης, είναι οι προβλέψεις επισφάλειας .
Τα στοιχεία που επηρεάζουν την προσαρμογή των δεικτών (ΕΔΜΑ) στις 31.12.2017 και στις 31.12.2016
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος
31.12.2017

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

31.12.2016

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Προβλέψεις επισφάλειας

372

465

Σύνολο

372

465

Προσαρμοσμένο EBITDA
Προσαρμοσμένο EBITDA ορίζετε ως το άθροισμα των Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων αφαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν την προσαρμογή (των καταβολών
προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των προβλέψεων επισφαλειών, των καταβολών εξόδων αναδιοργάνωσης
και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων).
Ο ορισμός, η ανάλυση και η βάση υπολογισμού των ΕΔΜΑ που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο παρατίθεται
παρακάτω:

EBITDA
προσαρμοσμένο

=

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων

στοιχεία που επηρεάζουν την
προσαρμογή

-

Όμιλος
31.12.2017

EBITDA
Προβλέψεις επισφάλειας

EBITDA προσαρμοσμένο
Απόκλιση %

31.12.2016

4.838

Απόκλιση %

4.312

372

465

5.210

4.777

8%

11%

12,20%
9,06%

Το προσαρμοσμένο EBITDA της τρέχουσας χρήσης εμφανίζεται αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το EBITDA, ενώ
σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση το προσαρμοσμένο EBITDA είναι αυξημένο κατά 9,06%.

Προσαρμοσμένο EBIT
Προσαρμοσμένο EBIT ορίζετε ως το άθροισμα των Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων, αφαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν την προσαρμογή (των καταβολών προγραμμάτων
εθελούσιας αποχώρησης, των προβλέψεων επισφαλειών, των καταβολών εξόδων αναδιοργάνωσης και μη
επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων).
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EBIT

=

προσαρμοσμένο

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

στοιχεία που επηρεάζουν την
προσαρμογή

-

Όμιλος
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

31.12.2017

EBIT

31.12.2016

3.772

Προβλέψεις επισφάλειας

EBIT προσαρμοσμένο
Απόκλιση %

Απόκλιση %

3.218

372

465

4.144

3.683

10%

14%

17,22%
12,52%

Το προσαρμοσμένο EBIT της τρέχουσας χρήσης εμφανίζεται αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το EBIT, ενώ σε
σύγκριση με την προηγούμενη χρήση το προσαρμοσμένο EBIT είναι αυξημένο κατά 12,52%.

Προσαρμοσμένες Ταμειακές Ροές Μετά από Επενδύσεις
Οι προσαρμοσμένες ταμειακές ροές μετά από Επενδύσεις ορίζονται ως το άθροισμα των καθαρών ταμειακών
εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες αφαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν την προσαρμογή (των
καταβολών προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των προβλέψεων επισφαλειών, των καταβολών εξόδων
αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων) και προθέτοντας τις καθαρές ταμειακές ροές
από επενδυτικές δραστηριότητες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Ταμειακές ροές μετά από
επενδύσεις προσαρμοσμένες

=

Καθαρές ταμειακές ροές
από λειτουργικές
δραστηριότητες

-

στοιχεία που
επηρεάζουν την
προσαρμογή

-

Καθαρές ταμειακές
ροές από
επενδυτικές
Δραστηριότητες

Όμιλος
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

31.12.2017

31.12.2016

Απόκλιση %

Καθαρές Ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

1.251

1.800

-30,50%

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές Δραστηριότητες

-2.628

-1.316

99,70%

-1.377

484

-384,50%

372

465

-20,00%

-1.005

949

-205,90%

-27%

96%

Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις
Στοιχεία που επηρεάζουν την προσαρμογή

(Προβλέψεις επισφάλειας)

Ταμειακές ροές μετά από Επενδύσεις προσαρμοσμένες
Απόκλιση %

Οι προσαρμοσμένες Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις κατά την τρέχουσα χρήση παρουσιάζονται αυξημένες
κατά 27% σε σχέση με τις Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις, ενώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οι
προσαρμοσμένες Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις είναι μειωμένες κατά 205,90% λόγω αύξησης των
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
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Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
.
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός

=

Καθαρός Δανεισμός

-

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Όμιλος
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

31.12.2017

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

31.12.2016

9.800

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

Απόκλιση %

7.848

24,87%

7.965

8.117

-1,87%

-7.694

-7.465

3,07%

10.071

8.500

18,48%

-13

-13

0,00%

Καθαρός Δανεισμός Προσαρμοσμένος

10.058

8.487

18,51%

Απόκλιση %

-0,13%

-0,15%

Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Καθαρός Δανεισμός
Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τόσο κατά την τρέχουσα χρήση όσο και στην προηγούμενη, ο προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός παρουσιάζει
απειροελάχιστη διαφορά σε σχέση με τον Καθαρό Δανεισμό.

4.8

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΤΑΙΡΙΑ
Δημοσιοποιημένα
Στοιχεία πριν την
ανακατάταξη του
κονδυλίου

ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

Στοιχεία Μετά την
ανακατάταξη του
κονδυλίου

Ανακατάταξη
κονδυλίου

31.12.2016

31.12.2016

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Εκδοθέν κεφάλαιο

10.395

0

10.395

53

0

53

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων & οικοπέδων βάσει Δ.Λ.Π.

2.421

0

2.421

Λοιπά αποθεματικά

4.008

-2.976

1.032

-3.476

2.976

-500

13401

0

13.401

-

-

-

13.401

0

13.401

Υπέρ το άρτιο έκδοση

Σωρευμένα κέρδη / ζημιές
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
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Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση 01.01.2016-31.12.2016

Μετοχικό
Κεφάλαιο

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου από συνεχιζόμενες
& διακοπείσες δραστηριότητες

Διαφορές από
αν/γή αξίας
κτιρίων &
οικοπέδων
βάσει Δ.Λ.Π.

Υπέρ το
άρτιο

Ίδιες
Μετοχές

Σωρευμένα
κέρδη
(ζημιές)

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

10.395

53

2.421

0

3.546

-3.412

13.003

0

0

0

0

0

791

791

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

Διανεμηθέντα μερίσματα

0

0

0

0

0

0

0

Λοιπά Αποθεματικά

0

0

0

0

778

-778

0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση

0

0

0

0

0

0

0

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

0

0

0

0

0

0

0

Φόρος μη ανακτήσιμος

0

0

0

0

-316

0

-316

0

0

0

0

0

-109

-109

0

0

0

0

0

32

32

10.395

53

2.421

0

4.008

-3.476

13.401

0

0

0

0

-2.976

2.976

0

10.395

53

2.421

0

1.032

-500

13.401

Αναλογιστική ζημιά αναγνωρισμένη στα Λοιπά
Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)
Φόρος Αναλογιστικής ζημιάς αναγνωρισμένης στα
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (ΔΠΛ 19)
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Ανακατάταξη κονδυλίου
η

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά την ανακατάταξη
του κονδυλίου

Το ποσό των 2.976 χιλ. € που αντιστοιχεί σε μερίσματα από θυγατρική εταιρία SH CYPRUS, και το οποίο
απεικονιζόταν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της εταιρίας σε ειδικό αποθεματικό λόγω της απαλλαγής του
από φόρο εισοδήματος κατά την 31.12.2016, μεταφέρθηκε στο υπόλοιπο εις νέο καθώς προσιδιάζει περισσότερο
στα διαθέσιμα κέρδη καθαρά φόρου.
Η ανακατάταξη αυτή δεν είχε καμία επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

4.9

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31ΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο
είτε την εταιρία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1

ΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
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6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.space.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις τόσο της εταιρίας όσο και των θυγατρικών της.
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Βεβαιώνεται ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου
2017 που παρατίθενται στις σελίδες 1 – 90 και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «SPACE HELLAS»
την 23η Φεβρουαρίου 2018, έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
http://www.space.gr, και υπογράφονται από τους κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
& ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Δ.Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Δ.Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
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