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I.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε με την παρούσα έκθεση για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό της Εταιρείας, τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 12ης εταιρικής χρήσης, που καλύπτει
το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη
δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη
από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις. Παράλληλα, θα θέλαμε να
τονίσουμε πως οι εν λόγω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις αρχές της
συνέχισης της δραστηριότητας.
Σημαντικά γεγονότα κλειόμενης χρήσης
Το 2016 η Εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο το οποίο ξεκίνησε από τα μέσα του 2011 με
σημαντικές επενδύσεις σε αγορές τερματικών νέας τεχνολογίας εκσυγχρονίζοντας σημαντικά το δίκτυο που
διαχειρίζεται. To 2016 έκλεισε με την Cardlink να διαχειρίζεται σχεδόν 160.000 τερματικά και σταθερά
πάνω από 10.000.000 συναλλαγές μηνιαίως.
Οικονομική Θέση της Εταιρείας
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουάριου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, παρά
το γεγονός ότι παρουσιάζουν ζημιές, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την
αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern).
Οι ζημιές που παρουσιάζει η Εταιρεία κατά το 2016 οφείλονται κατά κύριο λόγο στους παρακάτω
παράγοντες:
•

Αναγνώριση πρόβλεψης καταβολής επιπλέον τιμήματος στους παλαιούς μετόχους εντός του
2020, με βάση τη συμφωνία εξαγοράς (βλέπε σημείωση 4.9)

•

Σημαντικά εμπροστοβαρή κόστη προετοιμασίας και εγκατάστασης των τερματικών στις
επιχειρήσεις

•

Επιπλέον αποσβέσεις και τόκους λόγω της σημαντικής αύξησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης
(finance leasing) με σκοπό την προμήθεια νέων τερματικών.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 2016
(α) Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) για την δωδέκατη
εταιρική χρήση της ήταν ΕΥΡΩ 21.295.182,72 και μετά την αφαίρεση του κόστους πωλήσεων, των εξόδων
διοικητικής λειτουργίας, εξόδων διάθεσης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων η Eταιρεία είχε ζημίες
ΕΥΡΩ 6.091.246,15
(β) Ζημίες μετά από φόρους : Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των ΕΥΡΩ
5.960.073,15 έναντι ζημιών ΕΥΡΩ 986.170,77 της προηγούμενης χρήσης.
(γ) Αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού: Κατά την 31.12.2016, τα αναπόσβεστα
ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρείας ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 20.801.748,97 και αντιστοιχούν στο 45.21%
του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν ΕΥΡΩ
13.698.057,87 και αντιστοιχούσαν στο 36,13% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας.
(δ) Ίδια κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε ποσό ΕΥΡΩ 24.900,67 και αντιστοιχούν σε 0.05% των
Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του ποσού των ΕΥΡΩ 5.994.343,98 της
προηγούμενης χρήσης που αντιστοιχούσε σε 15,81% των Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
της Εταιρείας.
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Η αποδοτικότητα της Εταιρείας μετράται με τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που
χρησιμοποιούνται διεθνώς:
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και την
αντίστοιχη προηγούμενη 01.01.2015 - 31.12.2015 έχουν ως εξής:
Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Κλειόμενη χρήση 41,10%, προηγούμενη χρήση 51,99%
Ο δείκτης αυτός δείχνει τη γενική ρευστότητα της Εταιρείας.
Κεφάλαιο κίνησης
Κλειόμενη χρήση αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους Ευρώ (8.896.684,48), προηγούμενη χρήση αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης ύψους Ευρώ (5.095.689,06)
Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων προς ίδια κεφάλαια:
Κλειόμενη χρήση (23.53%)*, προηγούμενη χρήση (23,74%).
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
*Επισημαίνεται, ότι για λόγους συγκρισιμότητας μεταξύ της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης,
έχει απομονωθεί η πρόβλεψη της καταβολής του επιπλέον τιμήματος στους παλαιούς μετόχους εντός
του 2020, με βάση τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 4.926.203 που επιβάρυνε τη χρήση 2016.
Σχέση μικτών αποτελεσμάτων προς πωλήσεις:
Κλειόμενη χρήση 13,31%, προηγούμενη χρήση 11,12%.
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
Εταιρείας.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας σχετίζονται με πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.
Διαχείριση κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται
κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα (investment securities).
Η Εταιρεία έχει βασικούς πελάτες δύο μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δεν διατηρεί επενδύσεις
σε χρεόγραφα. Δεδομένης της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι περιορισμένος.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για
τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων
ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα
έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις
αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη της
5

Εταιρείας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και ενέργειες της Διοίκησης, οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν κατά την
τρέχουσα περίοδο στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, δεν έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση στην
λειτουργία της Εταιρείας και στην σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές
ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών
της μέσων. Η Εταιρεία έχει πλέον σημαντικό δανεισμό λόγω των επενδύσεων σε εξοπλισμό τερματικών
POS. Τυχόν σημαντική αύξηση των επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πιθανόν να επηρεάσει
αρνητικά την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Προοπτικές για το 2017
Το 2017 αναμένεται να ξεκινήσει με σημαντική αύξηση στην ζήτηση νέων τερματικών καθώς και με
σημαντική αύξηση στις συναλλαγές, κυρίως λόγω του νόμου 4446/2016 που ψηφίστηκε στα τέλη της
κλειόμενης χρήσης. Η ζήτηση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον για το πρώτο μισό του 2017. Οι
εκτιμήσεις μας είναι ότι το δίκτυο της Cardlink για το 2017 θα ξεπεράσει τα 200.000 τερματικά και οι
συναλλαγές θα ξεπεράσουν τις 200.000.000.
Η Εταιρεία στα τέλη του 2016 εκπόνησε στρατηγικό πλάνο για την πενταετία 2017- 2021 με έμφαση στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ήδη κάποιες από τις πρωτοβουλίες αυτές βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης και μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν πιλοτικά προγράμματα με στόχο την
λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών αργότερα εντός του 2017.
Λοιπά Θέματα
Ακίνητα
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.
Υποκαταστήματα
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι, τα γραφεία της στεγάζονται σε κτίριο γραφείων επί της οδού
Αγίου Κωνσταντίνου 50. H Εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα.
Έρευνα και ανάπτυξη
Η Εταιρεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς που δραστηριοποιείται
καθώς και στις ανάγκες των πελατών της, προβαίνει σε διαρκείς επενδύσεις στο τομέα της έρευνας και της
ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Ίδιες μετοχές
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της υπεύθυνα και με πλήρη συναίσθηση της περιβαλλοντικής
της ευθύνης, προσαρμόζοντας συστηματικά τις επιχειρηματικές της πρακτικές και αντιμετωπίζοντας
κινδύνους που σχετίζονται με θέματα όπως η Ανακύκλωση και η Κατανάλωση ενέργειας.
Εργασιακά θέματα
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων, Προσλήψεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης,
Διαχείρισης Απόδοσης & Ταλέντων, Διαδοχής, καθώς και Πολιτική Αμοιβών & Παροχών, δημιουργώντας
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των Ανθρωπίνων πόρων, που προάγει τη διαφάνεια.
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Αντιστάθμιση κινδύνου
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές αντιστάθμισης κινδύνου.
Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 06.07.2017
Απόστολος Γεωργαντζής
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016

II.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα εμπορευμάτων
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
΄Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Φορολογία εισοδήματος
Βράχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
και Υποχρεώσεων

Σημ.

31.12.2016

31.12.2015

4.1
4.2
4.2
4.1
4.4
4.5

2.326.644,40
1.033.279,36
16.820.197,54
18.475.104,55
23.261,80
1.114.714,21
39.793.201,86
310.320,62
4.825.059,08
1.073.898,53
6.209.278,23
46.002.480,09

2.997.096,98
868.872,73
16.820.197,54
10.700.960,89
26.565,30
979.714,66
32.393.408,10
728.103,70
4.076.648,69
712.370,35
5.517.122,74
37.910.530,84

7.170.000,00
31.410,78
(7.176.510,11)
24.900,67

7.170.000,00
40.780,44
(1.216.436,46)
5.994.343,98

79.409,26
4.926.203,00
9.133.334,00
14.732.670,45
2.000.000,00
30.871.616,71
7.762.010,60
2.915.471,39
4.413.480,72
15.000,00
15.105.962,71
45.977.579,42

40.965,87
9.513.568,00
8.748.841,19
3.000.000,00
21.303.375,06
7.138.099,29
1.309.271,93
2.150.440,58
15.000,00
10.612.811,80
31.916.186,86

46.002.480,09

37.910.530,84

4.4
4.6

4.7,4.20
4.20

4.8
4.9
4.10,4.20
4.10
4.11,4.20
4.11,4.20
4.10,4.20
4.10

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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III.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
01.0131.12.2016
21.295.182,72
(18.460.430,20)
2.834.752,52

01.0131.12.2015
13.090.261,15
(11.634.678,04)
1.455.583,11

(1.720.548,09)
(453.625,39)
(4.926.203,00)
213.710,82

(1.549.087,81)
(365.036,07)
5.508,38

(4.051.913,14)

(453.032,39)

4.14

696,85
(2.040.029,86)
(2.039.333,01)

90,89
(969.853,46)
(969.762,57)

4.15

(6.091.246,15)
131.172,50
(5.960.073,65)

(1.422.794,96)
436.624,19
(986.170,77)

4.5

3.827,05

(9.866,62)

4.8

(13.196,71)
(9.369,66)

34.022,84
24.156,22

(5.969.443,31)

(962.014,55)

Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα Διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Λοιπά έσοδα
(Ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
(Ζημίες) πρό φόρων
Φόρος εισοδήματος
(Ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν
μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Αναβαλλόμενος φόρος επί τον αναλογιστικών
κερδών
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) μετά από
φόρους

4.12

4.12
4.12
4.9

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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IV.

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

1 Ιανουαρίου 2015
Αποτέλεσμα χρήσης (ζημιά)
Λοιπά αποτελέσματα που
καταχωρήθηκαν απευθείας στα
ίδια κεφάλαια μετά από φόρους
Προσαρμογή από απορρόφηση
U-YOU
Απορρόφηση U-YOU
31 Δεκεμβρίου 2015
1 Ιανουαρίου 2016
Αποτέλεσμα χρήσης (ζημιά)
Λοιπά αποτελέσματα που
καταχωρήθηκαν απευθείας στα
ίδια κεφάλαια μετά από φόρους
31 Δεκεμβρίου 2016

Μετοχικό
Κεφάλαιο
100.000,00
-

Λοιπά
Αποθεματικά
15.243,33
-

Αποτελέσματα
εις Νέο
(1.935.441,87)
(986.170,77)

Σύνολο
(1.820.198,54)
(986.170,77)

-

24.156,22

-

24.156,22

-

-

1.920.197,54

1.920.197,54

7.070.000,00
7.170.000,00

1.380,89
40.780,44

(215.021,36)
(1.216.436,46)

6.856.359,53
5.994.343,98

7.170.000,00
-

40.780,44
-

(1.216.436,46)
(5.960.073,65)

5.994.343,98
(5.960.073,65)

-

(9.369,66)

-

(9.369,66)

7.170.000,00

31.410,78

(7.176.510,11)

24.900,67

Βλέπε Σημείωση 4.20 «Αναπροσαρμογές κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων»

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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V.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημία προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων με χρηματοδοτική μίσθωση
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Ζημιά / (κέρδος) από εκποίηση παγίων στοιχείων
Παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(Έσοδα) τόκων
Έξοδα τόκων
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση αποθεμάτων
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές Ταμειακές εισροές/εκροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Απορρόφηση U-YOU
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου μέσω απορρόφησης U-YOU
Καθαρές ταμειακές εισροές/εκροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές εισροές/εκροές) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α)+(β)+ (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01.0131.12.2016

01.0131.12.2015

(6.091.246,15)

(1.422.794,96)

1.564.812,89
3.850.280,34
408.869,54

1.489.572,14
914.158,29
358.231,74

(14.183,00)
25.246,68
(696,85)
2.040.029,86

(2.936,57)
(15.237,29)
(90,89)
969.853,46

(745.106,89)
4.550.114,31
417.783,08
(732.757,89)

(2.623.967,11)
9.140,26
(694.443,70)
(696.082,04)

5.273.145,91

(1.714.596,67)

(907.890,24)
(1.330.906,49)
(577.409,09)
27.712,93
4.133,67
696,85
-

(649.383,48)
(295.203,76)
(379.545,34)
30.066,75
90,89
24.084,50
(71.310,00)

(2.783.662,38)

(1.341.200,44)

1.249.600,00
(3.377.555,35)

3.947.212,44
(828.966,51)

(2.127.955,35)

3.118.245,93

361.528,19

62.448,82

712.370,34
1.073.898,53

649.921,52
712.370,34

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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VI.

1

Σημειώσεις επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας

Γενικές Πληροφορίες

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της «ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο CARDLINK A.E. («η Εταιρεία»).
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:
α) η διαχείριση εμπορικού δικτύου συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών και άλλων τερματικών μηχανημάτων
Points of Sale (POS),
β) η καλή λειτουργία και συντήρηση του παραπάνω δικτύου, και
γ) η προώθηση του δικτύου POS.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Νομό Αττικής, στο Δήμο Αμαρουσίου, στην Οδό Αγίου Κωνσταντίνου
50, 151 24 και δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση στο ΔΣ της Εταιρείας στις
06.07.2017.

2

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχει εφαρμόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις
χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2.1 Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016 και έχουν
συνταχθεί:
α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και
β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας
(going concern)
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία
επηρεάζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε
υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.
Όπως προκύπτει από τις Χρηματοικοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης, η Εταιρεία
πραγματοποίησε ζημίες προ φόρων ποσού ΕΥΡΩ 6.091.246,15 οι οποίες κατά κύριο λόγo οφείλονται στην
αναγνώριση πρόβλεψης σχετικά με την καταβολή επιπλέον τιμήματος στους παλαιούς μετόχους, με βάση τη
σχετική σύμβαση εξαγοράς ποσού ΕΥΡΩ 4.926.203,00 (σημείωση 4.9). Κατόπιν, τα Ίδια Κεφάλαια της
Εταιρείας διαμορφώνονται σε ποσό ΕΥΡΩ 24.900,67.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Quest και η Edgepay Holdings Ltd, με την ιδιότητα των μετόχων δεσμεύονται ότι θα
υποστηρίξουν οικονομικά την Εταιρεία για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.
Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα που επηρεάζουν τη μελλοντική της
κερδοφορία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, εξετάζει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε
να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και η αποδοτικότητα της.
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Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες προβλέψεις και τους διαθέσιμους
χρηματικούς πόρους, η Εταιρεία έχει συντάξει τις Xρηματοοικονομικές Kαταστάσεις της με βάση την «αρχή
της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της». Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λόγους να
πιστεύει ότι η Εταιρεία δεν δύναται να εξασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων
στο εγγύς μέλλον και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της
Η προετοιμασία των συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη
Διοίκηση της Εταιρείας το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων όσον αφορά στην εφαρμογή των
λογιστικών αρχών οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις,
όπως επίσης τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο
αναφοράς.
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι
κρίσεις βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, σε υιοθέτηση παραδοχών και σε υποκειμενικές κρίσεις οι οποίες,
υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται από τη Διοίκηση λογικές.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις
από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που
πραγματοποιούνται.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο για
να είναι συγκρίσιμα με την παρουσίαση κατά την τρέχουσα χρήση, όπως παρουσιάζεται στη Σημείωση 4.20

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες αναφέρονται σε νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή εκείνων των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Εταιρεία.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες για πρώτη
φορά την οικονομική περίοδο που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2016. Κανένα από τα παρακάτω δεν
επηρέασε σημαντικά τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
–

–

–

–

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) “Παροχές σε Εργαζομένους”. Η περιορισμένου σκοπού
τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα
καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες
του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) “Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης”. Αυτή η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για
τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα
έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) “Ατομικές οικονομικές καταστάσεις”. Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις
οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να
λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους
οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών
καταστάσεων.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1
σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών
13

–
–

αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών
πολιτικών.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής
από την υποχρέωση ενοποίησης”. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής
των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
πέντε ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
–

–
–

–

–

–

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για
ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληρεί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει
των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει
πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν
είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί τομείς”. Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων
της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 “Επιμέτρηση εύλογης αξίας”. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν
αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της
προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 “Άυλα περιουσιακά στοιχεία”. Και τα δύο πρότυπα
τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται
η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες
αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 “Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών”. Το πρότυπο τροποποιήθηκε
προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική
εταιρεία της οικονομικής οντότητας.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014.
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
–

–

ΔΠΧΑ 7 “Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις”. Η τροποποίηση προσθέτει
συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι
όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει
πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
ΔΠΧΑ 7 “Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων” δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν
απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους”. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν
προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν έχει σημαντική επίδραση για την Εταιρεία.
(β) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι
υποχρεωτικά για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016. Η εκτίμηση της Εταιρείας
σχετικά με την επίδραση της εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.
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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 τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
“Λογιστική Αντιστάθμισης” καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη
σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η
εφαρμογή του παραπάνω προτύπου δεν αναμένεται να επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 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. Η Διοίκηση έχει κάνει μια πρώτη αξιολόγηση και δεν αναμένεται η εφαρμογή του
παραπάνω προτύπου να επηρεάσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές 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. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση έχει
κάνει μια πρώτη αξιολόγηση και δεν αναμένει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Αναλυτικότερη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στους επόμενους δώδεκα μήνες.
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.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η Διερμηνεία παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το
πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν
μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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2.3 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μειωμένα με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες
για την απόκτηση των στοιχείων.
Σημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος κτήσης των
σχετικών περιουσιακών στοιχείων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική
δυναμικότητα στην αξία της επένδυσης. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης εξοδοποιούνται με την
πραγματοποίησή τους.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Η
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή έχει ως εξής:
-

Κτίρια και τεχνικά έργα
7-20 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-5 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση, εάν
χρειάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα
χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

2.4.1

Λογισμικά προγράμματα

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μειωμένες με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
την οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη μέθοδο της
σταθερής απόσβεσης στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 χρόνια.
Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στο έτος που προκύπτουν.

2.4.2

Υπεραξία

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το επιπλέον ποσό μεταξύ της αξίας εξαγοράς και της εύλογης αξίας του
μεριδίου της Εταιρείας επί των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων
δεσμεύσεων του αγοραζόμενου πλέον της εύλογης αξίας του μεριδίου της μειοψηφίας, κατά την
ημερομηνία της εξαγοράς. Στην περίπτωση κατά την οποία η εύλογη αξία του μεριδίου της Εταιρείας στα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που εξαγοράζεται κατά την ημερομηνία της απόκτησης είναι
μεγαλύτερη από το κόστος αγοράς, προκύπτει αρνητική υπεραξία η οποία και αναγνωρίζεται απ’ ευθείας
στα αποτελέσματα.
Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως, ή και συντομότερα εφόσον υπάρχουν σχετικές
ενδείξεις. Η τρέχουσα αξία συγκρίνεται με την ανακτήσιμη αξία, η οποία ορίζεται ως η υψηλότερη μεταξύ
αξίας χρήσης και εύλογης αξίας μείον έξοδα πωλήσεων. Οποιαδήποτε απομείωση αναγνωρίζεται ως έξοδο
άμεσα και δεν αναστρέφεται μεταγενέστερα.
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2.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή (π.χ. υπεραξία) δεν αποσβένονται αλλά
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία της εύλογης
αξίας, μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Για την εκτίμηση των
ζημιών απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός από την υπεραξία, τα οποία είναι
απομειωμένα επανεξετάζονται για τυχόν αντιστροφή της απομείωσης στο τέλος κάθε χρήσης.

2.6 Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αφορούν κυρίως τερματικά (POS). Τα αποθέματα της Εταιρείας, αποτιμώνται
στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης, στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της Εταιρείας μειωμένη με τα
εκτιμώμενα για την πραγματοποίηση της πώλησης κόστη. Σε περίπτωση αντιλογισμού σχετικής
υποτίμησης, αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στη χρήση που ο αντιλογισμός πραγματοποιήθηκε.

2.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Ταξινόμηση
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησής
της και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία του
ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις
της Εταιρείας περιλαμβάνουν πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (σημείωση 4.4) καθώς και ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημείωση 4.6).

2.8 Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών
απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της
πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Δεδομένου ότι
η Εταιρεία έχει βασικούς πελάτες δύο μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν υπάρχουν
καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις και δεν υφίσταται λόγος δημιουργίας ανάλογης πρόβλεψης
επισφάλειας.

2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως.
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2.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στα Ίδια
Κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος,
σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, μέχρι οι
ίδιες μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών
καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια
κεφάλαια.

2.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία, ενώ μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

2.12 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται στην πραγματική αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια της Εταιρείας των οποίων η υποχρέωση εξοφλήσή τους υπερβαίνει τους 12 μήνες από την
ημερομηνία του ισολογισμού ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση
ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσες υποχρεώσεις.

2.13 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρο εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο
φόρο, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν ανά περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε
διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της
περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια. Στη περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή / και απαιτήσεις προς
τις φορολογικές αρχές και σχετίζεται με τον πληρωτέο φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της
χρήσης, πλέον των τυχόν πρόσθετων φόρων εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που είναι
θεσπισμένοι ή ουσιωδώς θεσπισμένοι κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και ισχύουν στη χώρα όπου
διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες
σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα
φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών
εξόδων στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς
σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και υπολογίζονται με χρήση των φορολογικών
συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις περιόδους / χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία
του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως σε όλες τις
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προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης
και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές διαφορές, προσδιορίζονται και
εμφανίζονται, είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές
και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές
μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και οι
πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία του Ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να
υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

2.14 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους
συνταξιοδοτούμενους ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην προεξοφλητική αξία των
μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση του
δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι
ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και
καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων
υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου
συμπεριλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος και αποτελούνται από την
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της
υποχρέωσης παροχών και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές τα οποία καταχωρούνται άμεσα. Για τη
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την
περίοδο που αυτά πραγματοποιούνται, ενώ η ανακύκλωσή τους στα αποτελέσματα δεν είναι δυνατή.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι
μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο
μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά
στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά τη συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο
είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η
Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση
αυτό το πρόγραμμα. Το δουλευμένο κόστος των εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που
αφορά. Το πρόγραμμα αυτό θεωρείται και λογιστικοποιείται ως καθορισμένων εισφορών.

2.15 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
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i. Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων.
ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης.
iii. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται
στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.

2.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο
επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

2.17 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα,
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι μισθώσεις που διατηρεί η Εταιρεία, έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοδοτικές μισθώσεις, υπό τις
προϋποθέσεις του ΔΛΠ 17.

2.18 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.19 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η έκθεση της Εταιρείας σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους είναι μικρή. Η σημείωση αυτή παρουσιάζει
πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους
της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του
κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας.
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Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να
εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα
εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς
και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου είναι μέριμνα της Διοίκησης
της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των
διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.19.1

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται
κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες.
Η Εταιρεία έχει βασικούς πελάτες τρία μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και μια εταιρεία
εμπορίας κινητών τηλεφωνικών συσκευών και δεν διατηρεί επενδύσεις σε χρεόγραφα. Δεδομένης της
στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF), ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι περιορισμένος.

2.19.2

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών
διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και ενέργειες της Διοίκησης, οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν κατά την
τρέχουσα περίοδο στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, δεν έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση στη
σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις μη προεξοφλημένες συμβατικές ταμειακές ροές των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, ταξινομημένες στις σχετικές ομαδοποιημένες
ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία του
ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.

2016
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Δάνεια
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές
υποχρεωσεις και έξοδα
2015
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Δάνεια

0-1 χρόνια
7.762.010,60
4.413.480,72
2.915.471,39

1-2 χρόνια
1.400.000,00
4.765.846,03
2.963.332,00

2-5 χρόνια
600.000,00
9.966.824,43
6.170.002,00

-

-

4.926.203,00

15.090.962,71

9.129.178,03

21.663.029,43

0-1 χρόνια
7.138.099,29
2.150.440,58
1.309.271,93
10.597.811,80

1-2 χρόνια
1.700.000,00
2.341.790,27
1.380.234,00
5.422.024,27

2-5 χρόνια
1.300.000,00
6.407.051,67
8.133.333,25
15.840.384,92
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Τα ποσά που αναφέρονται στη στήλη μέχρι ένα χρόνο είναι τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της 31
Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 στη λογιστική τους αξία καθώς η επίδραση της
προεξόφλησής τους δεν είναι σημαντική.

2.19.3

Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές
ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών
της μέσων. Η Εταιρεία παρουσιάζει αρκετά περιορισμένη έκθεση σε τέτοιους κινδύνους.
Ο κίνδυνος της Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με το δανεισμό. Δάνεια με
κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο στις ταμειακές ροές από διακυμάνσεις των
επιτοκίων. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο στις εύλογες αξίες από
διακυμάνσεις των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε κυμαινόμενο
επιτόκιο (euribor τριμήνου + spread) και σε ΕΥΡΩ.
Αν την 31/12/2016 τα επιτόκια δανεισμού ήταν αυξημένα / μειωμένα κατά 1%, ενώ οι λοιπές μεταβλητές
παρέμεναν σταθερές οι ζημίες μετά φόρων και η Καθαρή θέση της Εταιρείας θα επηρεάζονταν αρνητικά /
θετικά κατά ΕΥΡΩ 112.000.

2.20 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της
να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους της και
οφέλη για τα λοιπά μέρη που έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή
διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου.
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή μόχλευσης (gearing ratio).
Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον συνολικό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται
στον ισολογισμό συν το συνολικό δανεισμό.
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε ως εξής:
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Τραπεζικός δανεισμός
Χρηματοδοτική μίσθωση
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

##
##

31/12/2016
12.048.805,39
19.146.151,17
24.900,67
31.219.857,23

31/12/2015
10.822.839,93
10.899.281,77
5.994.343,98
27.716.465,68

99,9%

78,4%

2.21 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές
(χρηματιστήρια), π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, προσδιορίζεται από τις
δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται με τη χρήση των τεχνικών αποτίμησης και των παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα
της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι
προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για
σκοπούς εμφάνισής τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία
των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών
μέσων.
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3

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης της Εταιρείας επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις και
παραδοχές για τη μελλοντική κατάσταση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που
επηρεάζουν την απεικόνιση των στοιχείων αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις
αυτές και οι παραδοχές εξετάζονται σε κάθε περίοδο με βάση ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες
περιλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία εκτιμώνται λογικά υπό κανονικές
συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης αφορούν κυρίως στα παρακάτω στοιχεία:
–

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων

–

Εκτίμηση απομείωση υπεραξίας

–

Προβλέψεις επισφάλειας απαιτήσεων

3.1 Φόρος εισοδήματος
Δεν προκύπτει φόρος Εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση. Σχετικά με τον αναβαλλόμενο
φόρο (βλέπε σημείωση 4.14).
3.2 Παροχές προσωπικού
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους παράγοντες οι
οποίοι προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιμοποιώντας κάποιες παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του καθαρού εξόδου παροχών προσωπικού περιλαμβάνουν το
προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισμού. Τυχόν
αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης.
Η παρούσα αξία των καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
προεξοφλητικό επιτόκιο (το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, στο
νόμισμα το οποίο οι παροχές θα πληρωθούν και με όρους στη λήξη τους κατά προσέγγιση ίδιους με τους
όρους της δέσμευσης καθορισμένης παροχής). Επιπλέον άλλη βασική οικονομική υπόθεση σχετίζεται με
τις αυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού.
Αναλυτικότερα οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη σημείωση 4.8.
Εάν το επιτόκιο προεξόφλησης ήταν αυξημένο κατά 0,5 μονάδες από την εκτίμηση του ανεξάρτητου
αναλογιστή (2,1% αντί 1,6%), τότε η υποχρέωση θα ήταν μειωμένη κατά 9,58% ή ΕΥΡΩ 6.942,33 για την
Εταιρεία.

3.3 Αναπροσαρμογές κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων
Η Εταιρεία για τη χρήση του 2015 έχει προβεί σε κάποιες αναπροσαρμογές. Ειδικότερα, πρόέβη σε
μεταφορά κονδυλίου που αφορούσε έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το μετοχικό κεφάλαιο στα
αποτελέσματα εις νέον, σε μεταφορά κονδυλίου υποχρεώσεων προς προμηθευτές από βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις σε μακροχρόθεσμες υποχρεώσεις, σε μεταφορά κονδυλίου δανειακών υποχρεώσεων από
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι προαναφερθείσες αναπροσαρμογές
παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 4.20.
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Γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα επιμέρους Δ.Π.Χ.Α.

4.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οικόπεδα και
Κτήρια

Εξοπλισμός
Leasing

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Εκποιήσεις

69.952,19
-

3.125.275,47
9.097.215,00
(1.308,12)

7.381.433,22
649.383,48
(27.130,18)

10.576.660,88
9.746.598,48
(28.438,30)

31 Δεκεμβρίου 2015

69.952,19

12.221.182,35

8.003.686,52

20.294.821,06

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Εκποιήσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

69.952,19
4.286,95
-

12.221.182,35
11.624.424,00
-

74.239,14

23.845.606,35

8.003.686,52
903.603,29
(187.748,00)
8.719.541,81

20.294.821,06
12.532.314,24
(187.748,00)
32.639.387,30

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Απομειώσεις χρήσης

55.326,23
1.923,96
-

606.063,17
914.447,87
(289,58)

3.531.643,35
1.504.143,42
(16.495,24)

4.193.032,75
2.420.515,25
(16.784,82)

31 Δεκεμβρίου 2015

57.250,19

1.520.221,46

5.019.291,53

6.596.763,18

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Απομειώσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2016

57.250,19
2.077,11
-

1.520.221,46
3.850.280,34
-

59.327,30

5.370.501,80

5.019.291,53
1.562.294,18
(174.218,07)
6.407.809,23

6.596.763,18
5.415.093,23
(174.218,07)
11.837.638,33

12.702,00
14.911,84

10.700.960,89
18.475.104,55

2.984.394,99
2.311.732,58

13.698.057,88
20.801.748,97

Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2016

Η δαπάνη για αποσβέσεις ΕΥΡΩ 5.415.093,23 (2015: ΕΥΡΩ 2.420.515,25) για την Εταιρεία έχει καταχωρηθεί
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως εξής:
–

2016: Κόστος πωληθέντων ΕΥΡΩ 5.403.733,88 - έξοδα διοίκησης ΕΥΡΩ 10.970,67 και έξοδα διάθεσης
ΕΥΡΩ 388,68.

–

2015: Κόστος πωληθέντων ΕΥΡΩ 2.403.222,31 - έξοδα διοίκησης ΕΥΡΩ 16.782,78 και έξοδα διάθεσης
ΕΥΡΩ 510,16.

Η Εταιρεία μισθώνει μηχανήματα βάσει μη ακυρούμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η
διάρκεια μίσθωσης ορίζεται μέχρι πέντε έτη και η ιδιοκτησία των στοιχείων αυτών παραμένει στην
Εταιρεία.
Επιπλέον η ανάλυση για τα κεφαλαιοποιημένα κόστη χρηματοδοτικής μίσθωσης, έχουν ως εξής:
Κεφαλαιοποιημένα έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης:
Συσσωρευμένες αποσβέσεις:
Αναπόσβεστη αξία

23.845.606,35
(5.370.501,80)
18.475.104,55
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4.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Έξοδα λογισμικού
(software)

Σύνολο Άυλων
περιουσιακών
στοιχείων

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2015

1.691.552,86
379.545,34
2.071.098,20

1.691.552,86
379.545,34
2.071.098,20

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Εκποιήσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

2.071.098,20
577.409,09
(4.351,50)
2.644.155,79

2.071.098,20
577.409,09
(4.351,50)
2.644.155,79

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2015

843.992,98
358.231,74
1.202.224,72

843.992,98
358.231,74
1.202.224,72

1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Απομειώσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2016

1.202.224,72
408.869,54
(217,83)
1.610.876,43

1.202.224,72
408.869,54
(217,83)
1.610.876,43

Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2016

868.873,48
1.033.279,36

868.873,48
1.033.279,36

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Η δαπάνη για αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων ποσού ΕΥΡΩ 408.869,54 (2015: ΕΥΡΩ
358.231,74) για την Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως εξής:
–

2016: Κόστος πωληθέντων ΕΥΡΩ 403.237,80 - έξοδα διοίκησης ΕΥΡΩ 5.264,92 και έξοδα διάθεσης ΕΥΡΩ
148,99.

–

2015: Κόστος πωληθέντων ΕΥΡΩ 347.870,42 και έξοδα διοίκησης ΕΥΡΩ 10.361,32.

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Υπεραξία
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2015

16.820.197,54
16.820.197,54

Απομειώσεις χρήσης 2016
31 Δεκεμβρίου 2016

16.820.197,54
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Κατά το 2015 προέκυψε υπεραξία ύψους ΕΥΡΩ 16.820.197,54 από την απορρόφηση της U - YOU. Το ποσό
αυτό ήταν το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς ύψους ΕΥΡΩ 15.000.000,00
(ΕΥΡΩ 12.000.000 καταβεβλημένο και ΕΥΡΩ 3.000.000,00 οφειλόμενο με ημερομηνία αναφοράς
31.12.2016) και της καθαρής αξίας των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων ύψους ΕΥΡΩ (1.820.198).

4.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία
Οι λογιστικές αρχές για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και χρηματοοικονομικά στοιχεία
υποχρεώσεων έχουν εφαρμογή στις παρακάτω κατηγορίες:
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Στοιχεία ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Δάνεια και απαιτήσεις
31.12.2016
31.12.2015
4.848.320,88
4.103.213,99
1.073.898,53
712.370,35
5.922.219,41
4.815.584,34

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

Στοιχεία Υποχρεώσεων
Δάνεια
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
31.12.2016
31.12.2015
12.048.805,39
19.146.151,17

10.822.839,93
10.899.282,52

4.926.203,00
9.762.010,60
45.883.170,16

10.138.099,29
31.860.221,74

Πιστωτική διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η πιστωτική διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού με βάση
εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) έχει ως εξής:
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
RD
Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

A
RD
Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31.12.2016
31.12.2015
1.763.114,35
1.564.808,84
3.085.206,53
2.538.405,15
4.848.320,88
4.103.213,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.12.2016
31.12.2015
1.073.504,82
393,71

19,89
712.326,19
44,16

1.073.898,53

712.370,35
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4.4 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικοί πελάτες
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Χρεώστες διάφοροι
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (4.18)
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

31.12.2016
3.069.137,10
(89.000,00)
2.980.137,10
1.730.681,80
102.927,66
11.312,52

31.12.2015
2.038.168,46
2.038.168,46
1.731.370,47
306.981,16
128,60

23.261,80
26.565,30
4.848.320,88 4.103.213,99
Ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες είναι περιορισμένος καθώς βασικοί πελάτες
της Εταιρείας είναι τρία μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης.
Δεδομένης της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF), ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι περιορισμένος.
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό ποσού
ΕΥΡΩ 23.261,80 αφορούν δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας
και δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν στην τιμολόγηση των εσόδων του Δεκεμβρίου της χρήσης στις
αρχές της επόμενης χρήσης.
Η λογιστική αξία των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων είναι περίπου ίση με την εύλογη αξία τους.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στους Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνουν απομειωμένα
περιουσιακά στοιχεία.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι η λογιστική αξία των πελατών και
λοιπών απαιτήσεων η οποία είναι περίπου ίση με την εύλογή τους αξία.
Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν έχει στην κατοχή της εξασφαλίσεις έναντι πελατών και λοιπών
απαιτήσεων.
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα πελατών και λοιπών απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα.
4.5 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο
νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν την ίδια φορολογική
αρχή. Τα συμψηφιζόμενα ποσά είναι τα παρακάτω:

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2016

31.12.2015

1.114.714,21
1.114.714,21

979.714,66
979.714,66

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο μετά από 12
μήνες. Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
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(ποσά σε ΕΥΡΩ)
1 Ιανουαρίου 2015

552.957,08

Πίστωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος

436.624,19

Αναβαλλόμενος φόρος επί τον αναλογιστικών κερδών

(9.866,62)

31 Δεκεμβρίου 2015

979.714,65

1 Ιανουαρίου 2016

979.714,65

Πίστωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος

131.172,50

Αναβαλλόμενος φόρος επί τον αναλογιστικών κερδών

3.827,05

31 Δεκεμβρίου 2016

1.114.714,21

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προέρχεται κυρίως από φορολογικές ζημιές και από προβλέψεις
για έκτακτες αμοιβές επιβράβευσης προσωπικού (Bonus προσωπικού) και αναλύεται ως εξής:

Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Απαιτήσεις / (Υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2015
Χρέωση / (πίστωση)
κατάστασης συνολικού
εισοδήματος
Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά
συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου
2015
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2016
Χρέωση / (πίστωση)
κατάστασης συνολικού
εισοδήματος
Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά
συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου
2016

Πρόβλεψη
αποζημίωσης
προσωπικού λόγω
εξόδου από την
υπηρεσία

Λοιπά

Λοιπές
προβλέψεις
έκτακτων
αμοιβών

Φορολογικές
ζημίες

Σύνολο

19.560,68

(198.479,46)

78.000,00

653.875,86

552.957,08

(12.028,44)

290.947,68

(78.000,00)

235.704,95

436.624,19

(9.866,62)

-

-

-

(9.866,62)

(2.334,38)

92.468,22

-

889.580,81

979.714,65

(2.334,38)

92.468,22

-

889.580,81

979.714,65

7.321,54

30.790,60

74.240,00

18.820,38

131.172,52

3.827,05

-

-

-

3.827,05

8.814,21

123.258,82

74.240,00

908.401,19

1.114.714,22

4.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα παρακάτω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στην
Κατάσταση των Ταμειακών Ροών.
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

31.12.2016

31.12.2015

393,71
1.073.504,82
1.073.898,53

24,27
712.346,08
712.370,35
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4.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
(ποσά σε ΕΥΡΩ)

1 Ιανουαρίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμός
μετοχών
(τεμάχια)

Ονομαστική
αξία
μετοχής

Mετοχικό
κεφάλαιο

71.700
71.700

100,00
100,00

7.170.000,00
7.170.000,00

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, ποσού ΕΥΡΩ 7.170.000,00 αναλύεται
ως εξής:
Μέτοχοι
Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία
EDGEPAY HOLDINGS LIMITED
Σύνολο

Αριθμός μετοχών
(τεμάχια)
60.945
10.755
71.700

Ονομαστική
αξία μετοχής
100,00
100,00

Αξία μετοχών
6.094.500,00
1.075.500,00
7.170.000,00

4.8 Υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Τα ποσά που αναφέρονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης

31.12.2016

31.12.2015

79.409,26

40.965,87

79.409,26

40.965,87

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης
Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού υπηρεσίας
Απορρόφηση / (Μετακίνηση) προσωπικού
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης

31.12.2016

31.12.2015

28.688,35
819,32
29.507,67
(8.971,65)
4.710,67
25.246,69

16.107,74
1.750,38
17.858,12
(33.095,41)
(15.237,29)

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

31.12.2016

31.12.2015

40.965,87

90.226,00

25.246,69

(15.237,29)

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων
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Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης

13.196,71
79.409,26

(34.022,84)
40.965,87

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν ως ακολούθως:
Ρυθμός θνησιμότητας και νοσηρότητας
Όσον αφορά τις παραδοχές σχετικά με το ρυθμό θνησιμότητας και νοσηρότητας έχει χρησιμοποιηθεί ο
ελβετικός πίνακας θνησιμότητας EVK 2000 για άντρες και γυναίκες.
Η ευαισθησία της υποχρέωσης σε αλλαγές των βασικών παραδοχών έχει ως εξής:
Αλλαγή στις
παραδοχές
+0,50%

Επίδραση στην
υποχρέωση
-9,58%

Επίδραση στο
κόστος τρέχουσας
απασχόλησης
-8.75%

-0,50%

+9,58%

+8,75%

Επιτόκιο προεξόφλησης
4.9 Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία εκτιμάει ότι εντός του 2020 θα καταβάλλει επιπλέον τίμημα στους παλαιούς μετόχους, όπως
αυτό καθορίζεται στη συμφωνία εξαγοράς. Ειδικότερα, το υπερβάλλον τίμημα υπολογίζεται ανάλογα με
τον συνολικό κύκλο εργασιών για το διάστημα από 2015 έως 2019. Στην κατεύθυνση αυτή, εντός της
κλειόμενης χρήσης δεδομένης της σημαντικής αύξησης τερματικών και συναλλαγών σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση καθώς και των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της αγοράς , έχει αναγνωρισθεί σε όρους
παρούσας αξίας αντίστοιχη πρόβλεψη, λαμβάνοντας υπόψη προεξοφλητικό επιτόκιο 5%. Η πρόβλεψη
αυτή θα αναπροσαρμόζεται ετησιώς με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα και τις μελλοντικές
εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρείας.
4.10 Δάνεια
Ο δανεισμός της Εταιρείας το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι μακροπρόθεσμος και αναλύεται ως εξής:

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Ομολογιακό Δάνειο
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Δανείων

31.12.2016

31.12.2015

2.283.334,00
1.000.000,00
5.850.000,00
14.732.670,45
23.866.004,45

2.763.568,00
6.750.000,00
8.748.841,19
18.262.409,19

31.12.2016

31.12.2015

2.015.471,39
900.000,00
4.413.480,72
7.328.952,11

1.309.271,93
2.150.440,58
3.459.712,51

31.194.956,56

21.722.122,45

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Ομολογιακό Δάνειο
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Δανείων
Γενικό Σύνολο Δανείων
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Τα επιτόκια δανεισμού των δανείων είναι κυμαινόμενα. Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων
προσεγγίζει αυτή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλα τα δάνεια είναι σε ΕΥΡΩ.
(α) Δάνεια
Δεδομένου ότι τα δάνεια της Εταιρείας έχουν με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο ισχύει για λιγότερο
από 1 χρόνο, το σύνολο των δανείων έχει έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων μέχρι 1 έτος.

(β) Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
2016

2015

5.794.593,77

3.028.695,75

Από 1 έως 5 έτη

16.667.957,58

10.263.374,54

Πάνω από 5 έτη

-

-

22.462.551,35

13.292.069,29

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους
στις χρηματοδοτικές μισθώσεις

(3.316.400,18)

(2.392.787,02)

Καθαρή υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθωμάτων

19.146.151,17

10.899.282,52

4.413.480,72

2.150.440,58

Από 1 έως 5 έτη

14.732.670,45

8.748.841,94

Πάνω από 5 έτη

-

-

19.146.151,17

10.899.282,52

Μικτές υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ελάχιστες Πληρωμές Μισθωμάτων
Μέχρι ένα έτος

Καθαρή υποχρέωση
Μέχρι ένα έτος

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν τα leasing των τερματικών (POS) που προμηθεύεται η Εταιρεία από
την Printec και τη Mellon. Κατά το 2016 λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης σε τερματικά
εκμισθώθηκαν περίπου 58.000 τερματικά μέσω χρηματοοικονομικής μίσθωσης απευθείας από τους
προμηθευτές της Εταιρείας καθώς και από την Alpha Leasing.
(γ) Δάνεια από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2016 σύναψε Δάνειο με τους Μετόχους της ποσού ΕΥΡΩ 1.000.000.00 με
επιτόκιο Euribor 3Μ + Spread 5.50%. H αποπληρωμή του δανείου θα γίνει στη λήξη του, εντός 36 μηνών
από τη σύναψη του, ήτοι τον Αύγουστο του 2019.
4.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Λοιποί πιστωτές
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς
φόρους
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

4.724.280,22

4.932.584,44

3.135.347,44

4.031.268,49

302.111,29

136.645,84

1.600.271,65
9.762.010,60

1.037.600,52
10.138.099,29
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4.12 Έξοδα ανά κατηγορία

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
1.1.2016 – 31.12.2016

Κόστος πωληθέντων
εμπορευμάτων
Παροχές σε εργαζομένους (σημ.
4.13)
Τηλεπικοινωνίες
Έξοδα μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιποί φόροι
Έξοδα Κίνησης και ταξιδίων
Έξοδα προώθησης
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα νομικών και οικονομικών
συμβούλων και λοιπές αμοιβές
τρίτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
στοιχείων (σημ. 4.1)
Αποσβέσεις αύλων στοιχείων (σημ.
4.2)
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

Κόστος

Έξοδα

Έξοδα

πωλήσεων

διοίκησης

διάθεσης

Σύνολο

482.235,49

-

-

482.235,49

1.272.200,46

980.661,94

376.336,82

2.629.199,22

824.409,69
24.711,95
657.343,35
7.821,85
15.793,78
6.241,25
-

68.715,12
108.282,80
7.084,32
40.184,49
19.230,57
15.906,42
75,00

8.287,02
7.838,89
6.734,85
17.165,48
26.133,46
-

901.411,83
140.833,64
664.427,67
54.741,19
52.189,83
48.281,13
75,00

8.488.615,99

351.352,87

6.816,44

13.772.988,30

5.403.733,88

10.970,67

388,68

5.415.093,23

403.237,80

5.264,92

148,99

408.651,71

874.084,71
18.460.430,20

112.818,97
1.720.548,09

3.774,76
453.625,39

895.678,44
20.634.603,68

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
1.1.2015 – 31.12.2015
Κόστος

Έξοδα

Έξοδα

πωλήσεων

διοίκησης

διάθεσης

Σύνολο

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων

297.018,26

-

-

297.018,26

Παροχές σε εργαζομένους (σημ. 4.13)

600.449,78

880.846,72

300.861,56

1.782.158,06

Τηλεπικοινωνίες
Έξοδα μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιποί φόροι
Έξοδα Κίνησης και ταξιδίων
Έξοδα προώθησης
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα νομικών και οικονομικών
συμβούλων και λοιπές αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων (σημ.
4.1)

428.927,47
10.484,43
643.787,07
10.721,99
7.754,71
91.437,53
-

28.584,30
103.869,43
15.243,63
22.097,49
13.826,81
19.410,80
129,50

326,96
10.456,50
0,00
7.415,85
4.194,45
39.320,32
-

457.838,73
124.810,36
659.030,70
40.235,33
25.775,97
150.168,65
129,50

6.507.382,36

345.518,22

15.650,00

6.868.550,58

2.403.222,31

16.782,78

510,16

2.420.515,25

347.870,42

10.361,32

-

358.231,74

285.621,71
11.634.678,04

92.416,81
1.549.087,81

-13.699,73
365.036,07

364.338,79
13.548.801,92

Αποσβέσεις αύλων στοιχείων (σημ. 4.2)
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο
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4.13 Παροχές σε εργαζομένους

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Αμοιβές προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές, έξοδα προσωπικού
Ασφαλιστικές εισφορές
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών (σημ. 4.8)
Αποζημιώσεις απόλυσης
Μπόνους, παροχές προσωπικού

31.12.2016

31.12.2015

1.679.032,09
68.280,85
358.656,26

1.145.868,18
32.344,95
219.182,22

25.246,69

(15.237,29)

11.983,34
486.000,00
2.629.199,23

170.000,00
230.000,00
1.782.158,06

31.12.2016
55

31.12.2015
41

Ο αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας έχει ως εξής

Αριθμός εργαζομένων

4.14 Χρηματοοικονομικά έξοδα
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι Δανείων
Τόκοι Leasing
Λοιπά

31.12.2016
680.286,87
1.330.906,49
28.836,50

31.12.2015
585.398,61
295.203,76
89.251,09

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων

2.040.029,86

969.853,46

4.15 Φόρος εισοδήματος
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Αναβαλλόμενη φορολογία

31.12.2016

31.12.2015

131.172,50

436.624,19
436.624,19

131.172,50

Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
εταιρείες στην Ελλάδα είναι 29% (2015: 29%) και είναι σε ισχύ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2016. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2015 με τον νόμο 4336, νέα φορολογική νομοθεσία ετέθη σε ισχύ από
την ελληνική κυβέρνηση βάσει της οποίας ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε σε 29% για τα κέρδη που
προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Με τον ίδιο νόμο
απαιτείται πληρωμή προκαταβολής ποσοστού 100% στο ποσοστό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος, η
οποία συμψηφίζεται με το φόρο της επόμενης χρήσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2011 θεσπίστηκε
φορολογική νομοθεσία που προέβλεπε ότι οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο
Φορολογικό Πιστοποιητικό» μετά τη διενέργεια ειδικού σχετικού ελέγχου από τον νόμιμο ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το 2016 υπήρξε
τροποποίηση του νόμου 4174/2013 (ΠΟΛ.1156 / 2016) η οποία όριζε ότι το φορολογικό πιστοποιητικό δεν
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είναι υποχρεωτικό από το 2016 αλλά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ορίσουν τον
νόμιμο ελεγκτή τους να εκτελέσει τον προαναφερόμενο έλεγχο. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ελεγχθεί
από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 αλλά όχι για την χρήση 2010. Ο έλεγχος για την έκδοση
της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2015 διενεργήθηκε από τους νόμιμους
ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και του άρθρου
65α του Ν. 4174/2013. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν
από αυτές που καταχωρήθηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις . Για τη χρήση 2016 ο ειδικός αυτός
έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
του άρθρου 65α του Ν4174/2013 όπως αυτό ισχύει, και της κατ´εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας
Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1124/2015 (ΦΕΚ
τ.Β 1196/22.06.2015), προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2016.
O φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει
ως εξής:
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες τοπικούς
φορολογικούς συντελεστές (2015: 29%)
Επίδραση από μη εκπιπτόμενα έξοδα (μόνιμες διαφορές)
Διαφορά φορ. συντελεστών σε προσωρινές διαφορές
Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

31.12.2016

31.12.2015

(6.091.246,15)

(1.422.794,96)

(1.766.461,38)

(412.610,54)

1.635.288,88
(131.172,50)

30.557,90
(54.571,63)
(436.624,27)

4.16 Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων
Η Εταιρεία μισθώνει μεταφορικά μέσα και κτίρια με λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις έχουν
διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης.
Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται ενοίκια συνολικού ποσού
ΕΥΡΩ 140.833,64 (2015: ΕΥΡΩ 124.810,36) που αφορούν μίσθωση κτιρίων και μεταφορικών μέσων
(Σημείωση 4.11).
Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής:

(ποσά σε ΕΥΡΩ)
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων:

31.12.2016

31.12.2015

Εντός ενός έτους

133.076,45

125.638,00

Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη

374.695,29

388.615,19

Πέραν των πέντε ετών
Σύνολο

110.500,00
618.271,74

176.516,84
690.770,03

4.17 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις πέραν αυτών που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές μας
καταστάσεις.
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4.18 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται οι συνδεδεμένες εταιρείες που παρουσιάζονται
στους παρακάτω πίνακες καθώς επίσης και τα μέλη της Διοίκησης και αποκλειστικοί μέτοχοί της.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται και σε συναλλαγές με τους
νέους μετόχους και τις σχετιζόμενες με αυτές εταιρείες (όμιλος « Quest»).
Η Εurobank και η Αlpha Bank έπαψαν στις 21.1.2015 να είναι συνδεδεμένα μέρη και οι συναλλαγές που
εμφανίζονται παρακάτω, αναφέρονται έως αυτή την την ημερομηνία.
Οι παρακάτω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
Όνομα Εταιρείας
Δαπάνες
ALPHA BANK
EUROBANK
UNISYSTEMS AEE
EDGEPAY HOLDINGS LIMITED
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ACS A.E.
INFO QUEST AEBE
INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΑΕ
UNISYSTEMS AEE
QUEST ON LINE A.E.
Αγορές
ISQUARE A.E.
ISTORM A.E.
INFO QUEST AEBE
QUEST ON LINE A.E.
QUEST ON LINE A.E.
UNISYSTEMS AEE
Έσοδα
ACS A.E.
ACS A.E.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
INFO QUEST AEBE
UNISYSTEMS AEE
EDGEPAY HOLDINGS LIMITED

Είδος συναλλαγής

Έτος 2016

Έτος 2015

Τόκοι Δανείου
Τόκοι Δανείου
Τόκοι Δανείου
Τόκοι Δανείου
Έξοδα ενοικίου
Έξοδα υπηρεσιών
Έξοδα υπηρεσιών
Έξοδα υπηρεσιών
Έξοδα υπηρεσιών
Έξοδα υπηρεσιών
Έξοδα υπηρεσιών

11.052,13
1.987,78
246,29
428.769,91
171.283,93
2.310,00
43.105,70
-

15.391,00
21.906,74
2.073,48
258.597,99
37.150,00
8.655,00
3.000,00

Αγορά πάγιου εξοπλισμού
Αγορά αναλωσίμων
Αγορά αναλωσίμων
Αγορά πάγιου εξοπλισμού
Αγορά αναλωσίμων
Αγορά πάγιου εξοπλισμού

935,49
2.375,08
33.159,00
12.499,34
2.328,16
680.545,49

1.341,47
146,34
8.618,75
34,96
2.008,00

Έσοδα υπηρεσιών
Έσοδα πωλήσεων
Έσοδα υπηρεσιών
Έσοδα πωλήσεων
Δάνεια
Δάνεια

9.291,15
49.513,00
7.200,00
850.000,00
150.000,00

780,50

Όνομα Εταιρείας
Απαίτηση
ACS A.E.
INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΕΒΕ
Υποχρέωση
ACS A.E.
ISTORM A.E.
QUEST ON LINE A.E.
UNISYSTEMS AEE
INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΕΒΕ
EDGEPAY HOLDINGS LIMITED
UNISYSTEMS AEE
EDGEPAY HOLDINGS LIMITED

Υπόλοιπα

Έτος 2016

Έτος 2015

Απαίτηση
Απαίτηση

2.384,52
8.928,00

128,60
-

32.422,64
1.622,00
523.553,59
52.518,38
1.828,76
850.000,00
150.000,00

51.134,51
180,00
8.544,75
-

Υποχρέωση
Υποχρέωση
Υποχρέωση
Υποχρέωση
Υποχρέωση
Υποχρέωση
Δάνεια
Δάνεια

13.500,00
-

-

Οι αμοιβές προς τα μέλη ΔΣ για το διάστημα 1/1-31/12/2016 ανήλθαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 322.296,15
Τα οφειλόμενα και εισπρακτέα ποσά προς και από συνδεδεμένα μέρη δεν έχουν συγκεκριμένους όρους
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αποπληρωμής και είναι άτοκα.
Τα εισπρακτέα ποσά προκύπτουν από πωλήσεις υπηρεσιών καθώς και από καταθέσεις όψεως.
Κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015 και 2016 δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις απομείωσης για
υπόλοιπα που να σχετίζονται με συνδεδεμένα μέρη.
Τα οφειλόμενα ποσά προκύπτουν κυρίως από πωλήσεις υπηρεσιών.
4.19 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 που
θα πρέπει να αναφερθούν.
4.20 Αναπροσαρμογές κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων
Οι αναπροσαρμογές κονδυλίων που αφορούν τη χρήση του 2015 είναι οι ακόλουθες:

Δημοσιευμένα
ποσά
31/12/2015
7.098.690,00
(1.145.126,46)

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέον
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις)

31/12/2015
71.310,00
(71.310,00)

Αναταξινομηνένα
ποσά
31/12/2015
7.170.000,00
(1.216.436,46)

10.138.099,29

(3.000.000,00)

7.138.099,29

-

3.000.000,00

3.000.000,00

Αναταξινομήσεις

Δάνεια (μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις)

10.790.000,00

1.276.432,00

9.513.568,00

Δάνεια (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)

32.839,93

(1.276.432,00)

1.309.271,93

Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Λογιστής

Απόστολος Γεωργαντζής

Γεώργιος Δρυμιώτης

Κωνσταντίνος Ζαφείρης

ΑΦΜ 045063909

ΑΦΜ 032773156

Αρ. Αδείας 157
ΑΦΜ 035144867
Αρ. Αδείας Α’ Τάξης 0038717
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