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SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως (το 'Συγκρότημα') για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2016.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και οι επενδύσεις
σε ακίνητα.
Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη του Συγκροτήματος μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση, όπως
παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που λαμβάνει για
διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 3 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Μερίσματα
Στις 8 Μαρτίου 2016 η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €777,928
(2015: €847,550).
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Η κυρία Άντρη Αθανασίου η οποία διορίστηκε διευθύντρια κατά την ημερομηνία
ίδρυσης παραιτήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016 και την ίδια ημερομηνία η Fidulex Directors Limited διορίστηκε στη
θέση της.
Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 22 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Isotax Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Fidulex Directors Limited
Σύμβουλος
Λεμεσός, 7 Φεβρουαρίου 2017

2

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη της Space Hellas (Cyprus) Limited
Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Space Hellas (Cyprus) Limited και των θυγατρικών της
(μαζί με την Εταιρεία, 'το Συγκρότημα') στις σελίδες 5 μέχρι 23 οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων
και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και των ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς
και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για
την ελεγκτική μας γνώμη με επιφύλαξη.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 2των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, και από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 27
'Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις'. Τα αποτελέσματα όμως των θυγατρικών εταιρειών σε
Ρουμανία και Σερβία βασίζονται σε μή ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ενώ επίσης τα αποτελέσματα της
θυγατρικής στην Σερβία δεν έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.f
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της Space Hellas (Cyprus) Limited
Γνώμη με επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του θέματος που
αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και της
χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας
εκτός του ότι η έκταση της εργασίας μας περιορίστηκε από το θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο της
βάσης για γνώμη με επιφύλαξη..

Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, εκτός από το θέμα που
αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη..

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

Κατά τη γνώμη μας, και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας
δόθηκαν, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο
της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο, εκτός όπως αναφέρεται στην παράγραφο
της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Αγγελική Παπανίδου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της Isotax Limited
Isotax Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λεμεσός, 7 Φεβρουαρίου 2017
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2016

Σημ.
Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
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Μικτό κέρδος

2016
€

2015
€

3,388,942
(2,086,541)

3,063,151
(1,999,645)

1,302,401

1,063,506

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα

6

116,540
(24,000)
(99,665)
(120,000)

71,939
(25,179)
(99,330)
(219,248)

Κέρδος από εργασίες

7

1,175,276

791,688

Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης

9
9

14,433
(23,666)

7,855
(10,922)

1,166,043

788,621

(280,106)

(236,184)

885,937

552,437

Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για το έτος
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έσοδα για το έτος

10

885,937

552,437

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.

SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2016

Σημ.

2016
€

2015
€

39,060
3,915

42,912
5,892

42,975

48,804

659,672
350,045

575,249
473,314

1,009,717

1,048,563

1,052,692

1,097,367

34,200
(49,380)
444,288

34,200
(52,126)
336,323

429,108

318,397

1,502

1,462

430,610

319,859

526,339
381
95,362

701,539
75,969

622,082

777,508

1,052,692

1,097,367

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού

12
14

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

15
16

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένα κέρδη

17

Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Δανεισμός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

19
18
20

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 7 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas (Cyprus) Limited ενέκρινε αυτές τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

....................................
Fidulex Directors Limited
Σύμβουλος

....................................
Ιωάννης Δουλαβέρης
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2016

Σημ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015

34,200

Συνολικά έσοδα
Καθαρό κέρδος για το έτος
Συναλλαγές με μετόχους
Μερίσματα
Άλλες μεταβολές
Μετατροπή υπολοίπων
Μετατροπή υπολοίπων - μειοψηφίας
Συνολικά έσοδα για την χρήση - μειοψηφίας
Σύνολο άλλων μεταβολών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015/ 1 Ιανουαρίου
2016
Συνολικά έσοδα
Καθαρό κέρδος για το έτος

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας
Αποθεματικό
μετατροπής
Μετοχικό
Άλλα
ξένων
Συσσωρευκεφάλαιο αποθεματικά
νομισμάτων
μένα κέρδη
Σύνολο
€
€
€
€
€

11

3,214

(41,989)

630,194

625,619

Συμφέρον
μειοψηφίας
€

Σύνολο
€

2,774

628,393

-

-

-

552,437

552,437

-

552,437

-

-

-

(847,550)

(847,550)

-

(847,550)

-

-

(13,421)
70
(13,351)

1,242
1,242

(13,421)
70
1,242
(12,109)

(70)
(1,312)

(13,421)
1,242
(13,421)

(55,340)

336,323

318,397

1,462

319,859

885,937

885,937

34,200

3,214

-

-

-

Συναλλαγές με μετόχους
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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-

885,937

SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2016

Σημ.
Μερίσματα
Άλλες μεταβολές
Μετατροπή υπολοίπων
Μετατροπή υπολοίπων - μειοψηφίας
Συνολικά έσοδα για την χρήση - μειοψηφίας
Σύνολο άλλων μεταβολών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
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Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας
Αποθεματικό
μετατροπής
Μετοχικό
Άλλα
ξένων
Συσσωρευκεφάλαιο αποθεματικά
νομισμάτων
μένα κέρδη
Σύνολο
€
€
€
€
€
-

-

-

-

-

34,200

3,214

-

Σύνολο
€

(777,928)

(777,928)

2,742
4
2,746

(44)
(44)

2,742
4
(44)
2,702

(4)
44
40

2,742
2,742

(52,594)

444,288

429,108

1,502

430,610

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Συμφέρον
μειοψηφίας
€

(777,928)

SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2016

2016
€

2015
€

1,166,043

788,621

3,512

3,484

498
(473)
1,819
(74)
2,195
2,742

195
(4,471)
1,771
219,248
(1,233)
1,094
(13,421)

Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά
(Μείωση)/αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές

1,176,262
(84,423)
(175,200)

995,288
(49,352)
32,654

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε

916,639
(260,713)

978,590
(259,880)

655,926

718,710

74

(3,640)
(219,248)
505,000
1,233

74

283,345

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Πληρωμή τόκων
Πληρωμή μερισμάτων

473
(2,195)
(777,928)

4,471
(1,094)
(847,550)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(779,650)

(844,173)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους

(123,650)
473,314

157,882
315,432

349,664

473,314

Σημ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή μη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού σε ξένο νόμισμα
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Απόσβεση εμπορικών σημάτων και προνομίων
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους
Αποθεματικό μετατροπής ξένων νομισμάτων

12

14
9
9

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Είσπραξη τόκων

12
13

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από επενδυτικές δραστηριότητες

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

16

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία 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. Το εγγεγραμμένο
γραφείο της είναι στην Χρυσορρογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, Λεμεσός, 3040, Κύπρος.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και οι επενδύσεις
σε ακίνητα.
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που
παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με εξαίρεση την
ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, και από
το Διεθνες Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 ''Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αυτές οι οικονομικές
καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε
εύλογη αξία και των επενδύσεων σε ακίνητα.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2016. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
του Συγκροτήματος.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.
Βάση ενοποίησης
Η Εταιρεία στο τέλος του οικονομικού της έτους έχει θυγατρικές εταιρείες και με βάση το άρθρο 142(1)(β) του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, πρέπει να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες να
υποβάλει ενώπιον της Εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Space Hellas (Cyprus) Limited και
των ακόλουθων θυγατρικών εταιρειών: Space Hellas Systems Integrator S.R.L., της οποίας η Space Hellas (Cyprus)
Limited κατέχει το 99,45%, Space Hellas d.o.o. Beograd, της οποίας η Space Hellas (Cyprus) Limited κατέχει το 100%
και Space Hellas (Malta) Ltd, της οποίας η Space Hellas (Cyprus) Limited κατέχει το 99,98%.
Οι ενοποιημένες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
27 ''Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις'' με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όλων των
εταιρειών του Συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος
απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η απόκτηση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε
μια συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται σε εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας κατά
την ημερομηνία απόκτησης των μεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού από το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων που
αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους προηγούμενους ιδιοκτήτες και τα συμμετοχικά δικαιώματα που έχει
εκδώσει το Συγκρότημα ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο της θυγατρικής. Τα σχετιζόμενα με την απόκτηση κόστη
αναγνωρίζονται γενικά στα αποτελέσματα εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων το Συγκρότημα ανέλαβε
τα κόστη και παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οι αναλαμβανόμενες
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης, εκτός από:


αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή στοιχεία ενεργητικού
σχετικά με παροχές σε υπαλλήλους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 'Φόροι
Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Υπαλλήλους' αντιστοίχως,



υποχρεώσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι σχετικοί με παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
αποκτώμενου ή με την αντικατάσταση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
αποκτώμενου με τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του Συγκροτήματος,
επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 'Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών' κατά
ημερομηνία απόκτησης, και



στοιχεία ενεργητικού (ή ομάδα εκποίησης) τα οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση κατά την
ημερομηνία απόκτησης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 'Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται
προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες', τα οποία αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με το
εν λόγω πρότυπο.

του
του
που
την

Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του
ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης
των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, από το καθαρό
των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις
αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από
τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του
ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της
εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα
προηγουμένως στον αποκτώμενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα ως κέρδος επί αγοράς
ευκαιρίας.
Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους κατόχους τους
δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού της οικονομικής οντότητας σε περίπτωση
ρευστοποίησης, μπορούν αρχικά να επιμετρηθούν είτε στην εύλογη αξία, είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη
ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της
βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή. Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους
αξία, ή κατά περίπτωση, με βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.
Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού
ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος, το ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωρίζεται
στην εύλογη του αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και περιλαμβάνεται ως μέρος της αντιπαροχής που
μεταβιβάστηκε στη συνένωση. Μεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις
προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο επιμέτρησης, προσαρμόζονται αναδρομικά, προκαλώντας την
αντίστοιχη προσαρμογή στην υπεραξία. Οι προσαρμογές κατά την περίοδο επιμέτρησης είναι προσαρμογές που
προκύπτουν από την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 'περιόδου επιμέτρησης' (η οποία δεν
μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης) σχετικά με γεγονότα και συνθήκες που υφίσταντο
κατά την ημερομηνία απόκτησης.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)
Η εκ νέου λογιστικοποίηση των μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο επιμέτρησης εξαρτάται από το πώς κατατάσσεται το ενδεχόμενο
ανταλλάγματος. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως καθαρή θέση δεν επιμετράται εκ νέου και ο
μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως
στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση επιμετράται εκ νέου σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, ή με το ΔΛΠ 37 'Προβλέψεις,
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία', όπως αρμόζει, και τυχόν κέρδος ή ζημιά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Όταν μια συνένωση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σταδιακά, το Συγκρότημα επιμετρά εκ νέου τα συμμετοχικά
δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης
(δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αναλαμβάνει τον έλεγχο) και αναγνωρίζει τυχόν κέρδος ή ζημιά
στα αποτελέσματα. Ποσά που προέκυψαν από συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο προγενέστερα της
ημερομηνίας απόκτησης, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, ανακατατάσσονται στα
αποτελέσματα εφόσον τέτοιος χειρισμός θα απαιτείτο εάν τα συμμετοχικά δικαιώματα είχαν διατεθεί απευθείας.
Αν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της περιόδου
αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η συνένωση, το Συγκρότημα αναγνωρίζει στις οικονομικές
του καταστάσεις, με προσωρινά ποσά τα στοιχεία για τα οποία η λογιστικοποίηση δεν είναι πλήρης. Τα προσωρινά
αυτά ποσά προσαρμόζονται αναδρομικά κατά τη διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης, ή πρόσθετα στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για
γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την
επιμέτρηση των ποσών που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την ημερομηνία.
Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010 λογιστικοποιήθηκαν
σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3.
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Η συγγενής επιχείρηση είναι μια οικονομική οντότητα επί της οποίας το Συγκρότημα ασκεί σημαντική επιρροή και η
οποία δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή είναι το δικαίωμα συμμετοχής
στις αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος ή από
κοινού έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές.
Τα αποτελέσματα, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των συγγενών επιχειρήσεων ενσωματώνονται σε αυτές
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, εκτός και αν οι επενδύσεις
ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς πώληση, περίπτωση κατά την οποία αυτές λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 5 'Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες'.
Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε μία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στην
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στο κόστος και προσαρμόζεται στη συνέχεια για να αναγνωρίσει
το μερίδιο του Συγκροτήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά έσοδα της συγγενούς επιχείρησης. Όταν το
μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας συγγενούς επιχείρησης υπερβαίνουν τη συμμετοχή του Συγκροτήματος
σε αυτή (η οποία περιλαμβάνει κάθε μακροπρόθεσμη συμμετοχή που, στην ουσία, αποτελεί μέρος της καθαρής
επένδυσης του Συγκροτήματος στη συγγενή επιχείρηση), το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις
περαιτέρω ζημιές. Πρόσθετες ζημιές αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που το Συγκρότημα έχει επιβαρυνθεί με
νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης.
Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους της επένδυσης πέραν του μεριδίου του Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη
αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της
συγγενούς κατά την ημερομηνία απόκτησης, αναγνωρίζεται ως υπεραξία και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της
επένδυσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου του Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων
στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων πέραν του κόστους της επένδυσης,
αφού επανεκτιμηθεί, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες (συνέχεια)
Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί αν πρέπει να αναγνωριστεί οποιαδήποτε ζημιά
απομείωσης αναφορικά με την επένδυση του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρεία. Όποτε απαιτείται, ολόκληρη η
λογιστική αξία της επένδυσης (περιλαμβανομένης της υπεραξίας) ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36
'Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων' ως ένα ενιαίο στοιχείο ενεργητικού, κάνοντας σύγκριση του ανακτήσιμου
ποσού της (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) και
της λογιστικής της αξίας. Οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης που αναγνωρίζεται περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της
επένδυσης. Οποιαδήποτε μετέπειτα αναστροφή στη ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 και η
λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό της.
Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση, τα κέρδη ή οι ζημιές που
προκύπτουν από τις συναλλαγές με την συγγενή αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος μόνον κατά την έκταση της μη σχετιζόμενης συμμετοχής του Συγκροτήματος σε εκείνη τη συγγενή
επιχείρηση.
Αναγνώριση εσόδων
Το έσοδο αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις προϊόντων μετά την αφαίρεση του φόρου
προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα του Συγκροτήματος αναγνωρίζονται
ως εξής:


Παροχή υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά
στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση την πραγματική υπηρεσία που
προσφέρθηκε ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.



Έσοδα από ενοίκια
Το έσοδο από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την
ουσία των σχετικών συμφωνιών.

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς
απαιτήσεις, όπου θεωρείται αναγκαίο. Δε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι
εμπορικοί χρεώστες αναφέρονται μετά από το συμψηφισμό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς απαιτήσεις, όταν
υπάρχει.
Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
Έξοδα χρηματοδότησης
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Μετατροπή ξένου νομίσματος
(1)

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί το Συγκρότημα ('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος.

(2)

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής . Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος
του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Φορολογία
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι
θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες
που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.
Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην
περίοδο που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του.
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα
στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες
περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του
στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του
σχετικού στοιχείου ενεργητικού.
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που
προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που αποκτούνται ξεχωριστά επιμετρούνται στο κόστος κατά την αρχική αναγνώριση.
Το κόστος ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού που αποκτάται σε μια συνένωση επιχειρήσεων είναι η εύλογη αξία του
κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Μεταγενέστερα, τα άυλα στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται στο κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία
ενεργητικού, εξαιρουμένων των δαπανών ανάπτυξης που κεφαλαιοποιούνται, δεν κεφαλαιοποιούνται και
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται. Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου
στοιχείου ενεργητικού μπορεί να είναι αόριστη ή περιορισμένη.
Άυλα στοιχεία ενεργητικού με περιορισμένη ζωή αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και
εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχει ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση αξίας. Η περίοδος απόσβεσης και η
μέθοδος απόσβεσης για άυλο στοιχείο ενεργητικού με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή επανεξετάζονται τουλάχιστον στο
τέλος κάθε οικονομικού έτους. Αν υπάρξουν μεταβολές στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή ή στον προσδοκώμενο ρυθμό
των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο στοιχείο ενεργητικού, η μέθοδος απόσβεσης ή η
περίοδος απόσβεσης πρέπει να μεταβληθούν ανάλογα. Τέτοιες μεταβολές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές
λογιστικής εκτίμησης. Η δαπάνη απόσβεσης των άυλων στοιχείων ενεργητικού με περιορισμένη ζωή περιλαμβάνεται
στα αποτελέσματα.
Άυλα στοιχεία ενεργητικού με αόριστη ωφέλιμη ζωή εξετάζονται για απομείωση ετησίως. Αυτά τα στοιχεία
ενεργητικού δεν αποσβένονται. Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού που δεν αποσβένεται
επανεξετάζεται ετησίως για να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την
εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής για εκείνο το στοιχείο. Αν δεν την υποστηρίζουν, η μεταβολή της εκτίμησης της
ωφέλιμης ζωής από αόριστη σε περιορισμένη αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης.
Το κέρδος ή η ζημιά που απορρέει από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού προσδιορίζεται ως η διαφορά
μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.
Ευρεσιτεχνίες και σήματα
Οι ευρεσιτεχνίες και τα σήματα επιμετρώνται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους.
Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη
από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου
ενεργητικού, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του
στοιχείου ενεργητικού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος, από τη στιγμή που το Συγκρότημα
καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το
στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται
από μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στην ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης, τα τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή

το Συγκρότημα διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
στοιχείου, αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος
ή

το Συγκρότημα έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά του επί των ταμειακών ροών του στοιχείου
ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του
στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και
τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά, τέτοια ανταλλαγή ή
τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα
σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά
ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του
καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν
συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
παρουσιάζονται συνολικά στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που
προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή στοιχείων ενεργητικού για εξόφληση αυτής της
υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότημα αναμένει η
πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως
ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία.
Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην παρουσίαση του
τρέχοντος έτους.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο και
κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που
εφαρμόζει το Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:
3.1 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα
από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να
φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο
δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο
δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η
Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
3.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το
Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι η παροχή υπηρεσιών γίνεται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
3.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως
η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να
διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
3.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω μεταβολών
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και
τα αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας
του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε
διάφορα νομίσματα κυρίως Σέρβικα Δηνάρια και Ρουμανικό LEI. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις
διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
3.5 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει μετοχές, αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, μετατρέψιμες προνομιούχες
μετοχές και δάνειο από τη μητρική εταιρεία.
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της
βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από
το προηγούμενο έτος.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών του Συγκροτήματος. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων
κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.
Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:


Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων
ποσών από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του
πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης
επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.



Απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού
που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η εύλογη τους αξία κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ζωή ελέγχονται για απομείωση
τουλάχιστο μία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών
ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των άυλων στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που
σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί
μέρους στοιχείου ενεργητικού, το Συγκρότημα εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.
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5. Εισοδήματα
2016
€
3,388,942
-

2015
€
3,052,072
11,079

3,388,942

3,063,151

2016
€
116,047
493

2015
€
70,158
1,781

116,540

71,939

2016
€

2015
€

1,819
3,512
7,217
3,500
-

1,771
3,484
7,176
3,500
1,179

2016
€
5,876
1,341

2015
€
5,843
1,333

7,217

7,176

Πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγματικό κέρδος

2016
€
74
14,359

2015
€
1,233
6,622

Έσοδα χρηματοδότησης

14,433

7,855

Ζημιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα
Τόκοι πληρωτέοι
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης

(16,410)
(2,195)
(5,061)

(4,217)
(1,094)
(5,611)

Έξοδα χρηματοδότησης

(23,666)

(10,922)

(9,233)

(3,067)

Παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια εισπρακτέα

6. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Επιστροφή αλλοδαπού φόρου
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

7. Κέρδος από εργασίες

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Απόσβεση εμπορικών σημάτων και προνομίων (Σημ. 14)
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 12)
Παροχές προσωπικού (Σημ. 8)
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
Εμπορικοί χρεώστες - χρέωση για επισφαλείς απαιτήσεις
8. Παροχές προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

9. Έσοδα/έξοδα χρηματοδότησης

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
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10. Φορολογία

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους

2016
€
280,106
-

2015
€
236,073
111

Χρέωση έτους

280,106

236,184

2016
€
777,928

2015
€
847,550

777,928

847,550

11. Μερίσματα

Τελικό μέρισμα που πληρώθηκε

Στις 8 Μαρτίου 2016 η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €777,928
(2015: €847,550).
Τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε ειδική
παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά.
12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Συναλλαγματικές διαφορές

48,777
3,640
(173)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015/ 1 Ιανουαρίου 2016
Συναλλαγματικές διαφορές

52,244
(477)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

51,767

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
Επιβάρυνση για το έτος
Συναλλαγματικές διαφορές

6,002
3,484
(154)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015/ 1 Ιανουαρίου 2016
Επιβάρυνση για το έτος
Συναλλαγματικές διαφορές

9,332
3,512
(137)
12,707

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

39,060

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

42,912
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13. Επενδύσεις σε ακίνητα
2016
€
505,000
(505,000)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

-

2015
€
505,000
(505,000)
-

14. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Ευρεσιτεχνίες
και σήματα
€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες από εξαγορές θυγατρικών

9,599
(45)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015/ 1 Ιανουαρίου 2016
Συναλλαγματικές διαφορές

9,554
(158)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

9,396

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις για το έτος (Σημ. 7)
Συναλλαγματικές διαφορές

1,760
1,771
131

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015/ 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις για το έτος (Σημ. 7)

3,662
1,819

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

5,481

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

3,915

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

5,892

15. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

Εμπορικά εισπρακτέα
Προκαταβολές και προπληρωμές
Έξοδα επομένων χρήσεων
Άλλα εισπρακτέα

2016
€
617,725
37,087
203
4,657

2015
€
513,728
61,216
197
108

659,672

575,249

Το Συγκρότημα δεν αναγνώρισε ζημιά για την απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (2015: €1,179).
Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα
ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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16. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

2016
€
350,045

2015
€
473,314

350,045

473,314

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
17. Μετοχικό κεφάλαιο
2016
Αριθμός
μετοχών

2016

2015

€

2015
Αριθμός
μετοχών

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1,71 η καθεμιά

20,000

34,200

20,000

34,200

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

20,000

34,200

20,000

34,200

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

20,000

34,200

20,000

34,200

2016
€

2015
€

€

18. Δανεισμός

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 16)

381

-

19. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Εμπορικοί πιστωτές
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 21.1)
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ. 21.1)
Άλλα πληρωτέα ποσά
Οφειλόμενα έξοδα

2016
€
351,943
28,289
67
120,000
17,986
8,054

2015
€
283,532
30,772
35
362,500
16,375
8,325

526,339

701,539

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.
20. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
2016
€
95,362
95,362

Εταιρικός φόρος
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2015
€
75,969
75,969
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21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:
21.1 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων/διευθυντών (Σημ. 19)
2016
€
Space Hellas A.E.
120,000
Λογαριασμός διευθυντών
67

2015
€
362,500
35

120,067

362,535

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των διευθυντών/μετόχων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.
22. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 3 και 4
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Σελίδα

2016
€

2015
€

Εισοδήματα
Παροχή υπηρεσιών
Κόστος πωλήσεων

25

3,388,942
(2,086,541)

3,052,072
(1,999,645)

Μικτό κέρδος
Ενοίκια εισπρακτέα

26

1,302,401
-

1,052,427
11,079

1,302,401

1,063,506

493
116,047

1,781
70,158

1,418,941

1,135,445

(99,665)
(24,000)
1,295,276

(99,330)
(25,179)
1,010,936

(120,000)

(219,248)
-

1,175,276
14,433
(23,666)

791,688
7,855
(10,922)

1,166,043

788,621

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Επιστροφή αλλοδαπού φόρου
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διανομής και πωλήσεων

27
27

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες ληφθείσες
Κέρδος από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης

28
28

Καθαρό κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία
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Κόστος πωλήσεων
Αγορές

Άμεσα έξοδα
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Ενοίκια
Συντήρηση και επιδιόρθωση
Προμήθειες πληρωτέες
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις κτιρίων
Έξοδα δικτύου
Αποσβέσεις

25

2016
€

2015
€

1,596,874

1,569,456

1,596,874

1,569,456

5,876
1,341
315,440
13,513
399
430
492
148,664
3,512

5,843
1,333
279,346
10,774
2,547
834
842
125,186
3,484

489,667

430,189

2,086,541

1,999,645

SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
31 Δεκεμβρίου 2016

2016
€
Μικτά ενοίκια εισπρακτέα
Ενοίκια εισπρακτέα

-

Ενοίκια εισπρακτέα

-
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2015
€
11,079
11,079

SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
31 Δεκεμβρίου 2016

Έξοδα διοίκησης
Ενοίκια
Φόροι και άδειες
Ετήσιο τέλος
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας
Ηλεκτρισμός
Ασφάλιστρα
Διάφορα έξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Συντήρηση εξοπλισμού
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
Λογιστικά δικαιώματα
Δικηγορικά έξοδα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Χαρτόσημα
Πρόστιμα
Οδοιπορικά
Έξοδα ενοποίησης - προηγούμενη χρήση
Διαχειριστικά έξοδα
Έξοδα ενοποίησης
Απόσβεση εμπορικών σημάτων και προνομίων

Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Διαφημίσεις
Γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες

27

2016
€

2015
€

1,567
20,156
350
22
282
8,397
6,359
2,148
3,500
12,434
2,148
14,659
160
9,874
2,500
6,290
7,000
1,819

718
15,702
350
2,638
2,581
7,737
2,717
2,656
761
3,500
9,693
1,984
18,205
160
911
2,169
(2,500)
20,577
7,000
1,771

99,665

99,330

2016
€

2015
€

24,000
-

24,000
1,179

24,000

25,179

SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED
ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2016

2016
€

2015
€

27
47
5,640
8,719

1,233
510
6,112

14,433

7,855

Τόκοι πληρωτέοι
Πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα
Σε άλλους
Τόκοι φόρων

8
2,187
-

8
446
640

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών

5,061

5,611

Ζημιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά

8,164
8,246

2,576
1,641

23,666

10,922

Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι από τράπεζες
Άλλοι πιστωτικοί τόκοι
Πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος

Έξοδα χρηματοδότησης
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