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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ” ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ («OTEAcademy» ή «Εταιρεία») 
παρουσιάζει την Έκθεσή του για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Τα ποσά της παρούσας Έκθεσης απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Academy», θυγατρική του Ομίλου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ή «ΟΤΕ»), προήλθε από τη μετονομασία της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΤΕ τον 
Φεβρουάριο του 2005. 
 
Η Εταιρεία είναι κατά 99,995% θυγατρική της ΟΤΕ. 
 
Η ΟΤΕ Academy, εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
παρέχοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την κάλυψη των προσωπικών 
αναγκών των εργαζομένων για επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, διεθνώς, 
επιχείρησης. 
 
Στόχος των προγραμμάτων της OTE Academy είναι να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο συστηματικής μάθησης για 
το σημαντικότερο κεφάλαιο της κάθε εταιρείας, το ανθρώπινο δυναμικό, οδηγώντας τους εργαζόμενους στη Νέα 
Ψηφιακή Εποχή. 
 
Τα προγράμματα προσαρμόζονται στις εταιρικές αξίες των πελατών, ώστε: 

 Να αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα της εταιρείας τους. 

 Να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

 Να οδηγήσουν τους εργαζόμενους και τις εταιρείες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή. 
 
Η εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώνεται στο: 

 Να δώσει έμφαση στον εκπαιδευόμενο και στις ανάγκες του. 

 Να δημιουργήσει θετική διάθεση για την εκπαίδευση και τη μάθηση. 

 Να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει τα πλεονεκτήματα της επανεκπαίδευσης. 

 Να κάνει την εκπαίδευση ευχάριστη και αποδοτική, για τον ίδιο και την εταιρεία του. 

 Να γνωρίσει στον εκπαιδευόμενο το περιβάλλον της Νέας Ψηφιακής Εποχής και τις ευκαιρίες που αυτή 
φέρνει. 

 
Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα ο εκπαιδευόμενος: 

 Να αποκτά τα απαραίτητα εφόδια για να μετασχηματίσει τη γνώση σε πράξη, άμεσα και αποτελεσματικά. 

 Να καλύπτει συνεχώς τις όποιες ελλείψεις. 

 Να μπορέσει να αναπτύξει τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει να είναι 
ανταγωνιστικός στον επαγγελματικό χώρο. 

 Να διαχειρίζεται καλύτερα τη ζωή του, προσωπική και επαγγελματική. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 
 
Μέσα στο 2017, η ΟΤΕ Academy: 

 Συνέχισε την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλαγής κουλτούρας, βασισμένου στο Customer 
Experience, “Heathub by IQOS” για λογαριασμό της Παπαστράτος ΑΒΕΣ – Philip Morris International για το 
καινούργιο προϊόν IQOS, που λανσαρίστηκε στο τέλος του έτους 2016 για το σύνολο του προσωπικού της. 
 

 Σχεδίασε και υλοποίησε εκπαιδεύσεις Cisco Certified Network Associate (CCNA), Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) για εταιρείες της αγοράς, ανάμεσα στις οποίες και οι ΕΥΔΑΠ, Εθνικό 
Κτηματολόγιο, Ελληνικά Πετρέλαια, ΤΙΤΑΝ κ.α. 
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 Ξεκίνησε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) την παροχή 
σεμιναρίων με θεματολογία το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» (e-commerce) και σε συνεργασία με το ελληνικό 
παράρτημα του (ISC)2 εξακολούθησε να υλοποιεί την εκπαίδευση Certified Information Systems Security 
Professional (CISSP). 
 

 Συνέχισε την επιτυχημένη συνεργασία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας για μαθήματα Ξένων Γλωσσών 
στα στελέχη της. 

 

 Σχεδίασε και υλοποίησε εκπαιδεύσεις Προσωπικών Δεξιοτήτων για εταιρείες της αγοράς, ανάμεσα στις οποίες 
και οι Nestle, Valagro, Tripsta, κ.α. 

 

 Προσέλκυσε μια σειρά από εταιρείες για τη διοργάνωση και φιλοξενία των εσωτερικών τους συνεδρίων και 
συναντήσεων, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις του Αμφιθεάτρου ή / και μιας σειράς από άλλους χώρους, 
φιλοξενώντας από 10 μέχρι 750 άτομα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εταιρείες ΓΡΗΓΟΡΗΣWÜRTH, Unify, 
Google, British Council κ.α. 

 

 Επίσης η Εταιρεία, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ, σχεδίασε 
και υλοποίησε και τα ακόλουθα προγράμματα: 

 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Leadership, με την εσωτερική ονομασία Exelixis, σε συνεργασία με την 

Coverdale. Το Exelixis, αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηγεσίας και το οποίο αφορά στην 
εκπαίδευση όλων των Υποδιευθυντών και Τμηματαρχών ΟΤΕ / COSMOTE. Στόχος του προγράμματος 
είναι η δημιουργία κουλτούρας ηγεσίας του ΟΤΕ, μέσα από τις κοινές αρχές ηγεσίας του Ομίλου ΟΤΕ. 
Μέσα στο 2017, ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση με την εκπαίδευση 19 Υποδιευθυντών και 107 Τμηματαρχών και 
ξεκίνησε να υλοποιείται η Β΄ φάση με την εκπαίδευση 138 Υποδιευθυντών και 478 Τμηματαρχών. Εντός 
του 2018, θα ολοκληρωθεί η Β΄ φάση για τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ACT2, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση τεχνικών. Το ACT2 αποτελεί το βασικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών όλων των τεχνικών. 
Στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του ΟΤΕ. Για πρώτη φορά ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνικών καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών που πραγματοποιούνται στο 
αστικό δίκτυο του ΟΤΕ. Για το σκοπό αυτό η OTE Academy διαμόρφωσε έξι ειδικούς χώρους σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη όπου επιτρέπουν την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε ένα λειτουργικό «εικονικό» 
αστικό δίκτυο. Μέσα στο 2017 συμμετείχαν 1.309 τεχνικοί πεδίου σε 28 πόλεις ανά την Ελλάδα. 

 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ACT2 for Non-Techs, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων του 

ΟΤΕ που δεν έχουν γνώσεις τεχνικών. Στόχος του προγράμματος είναι η μεγαλύτερη εξοικείωση των 
εργαζομένων με το δίκτυο και την εσωτερική ορολογία που χρησιμοποιείται από τους τεχνικούς και την 
συναντούν στην καθημερινότητά τους καθώς και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του δικτύου του 
ΟΤΕ. Μέσα στο 2017 συμμετείχαν 300 περίπου άτομα. 

 
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα S.Te.P (School for Technical Projects), το οποίο αφορά σε εργαζομένους του 

ΟΤΕ, που θα αναλάβουν να παρακολουθούν και να παραλαμβάνουν έργα από τους εργολάβους με τους 
οποίους συνεργάζεται ο Όμιλος ΟΤΕ. Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης κατασκευάστηκε ειδικό live lab 
με σκάμματα στους εξωτερικούς χώρους και καμπίνες στις αίθουσες. Το 2017, υλοποιήθηκε η εκπαίδευση 
για 70 περίπου άτομα). 

 

 Τέλος, η OTE Academy το 2017, συνέχισε να είναι ο εκπαιδευτικός συνεργάτης του ReGeneration για 
περίπου 300 νέες και νέους. Το ReGeneration, αποτελεί μία πρωτοβουλία του World Economic Forum, που 
βοηθάει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να αναπτύξουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους 
δεξιότητες. 

 
Συνεργασίες - Πιστοποιήσεις 
Το 2017, η Εταιρεία ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον «Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (GRECA), ο 
οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την προαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας υλοποιήθηκαν σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με θεματολογία σχετική με το ηλεκτρονικό εμπόριο 
και την ανάπτυξη του.  
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 Επιπλέον ανανέωσε τη συνεργασία της και εξακολουθεί να είναι: 

 Πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της Microsoft - ΙΤ Academy. 

 Αποκλειστικό Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Alcatel Lucent Enterprise στη N.A. Ευρώπη - Το μόνο 
μη ιδιόκτητο εκπαιδευτικό κέντρο της Alcatel παγκοσμίως. 

 Μέλος του Project Management Institute (PMI) - Registered Education Provider P.M.I.. Η OTE Academy, ως 
Registered Education Provider του PMI®, παρέχει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διοίκησης Έργου τα οποία 
βασίζονται στα πρότυπα του PMI®, όπως το PMBOK® Guide. Έτσι, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση ενός Έργου. 

 Επίσημο εξεταστικό κέντρο του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης, της Pearson VUE (Virtual 
Computer Based Testing for ICT) και της Certiport. 

 Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της ECDL. 

 Εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο, εγκεκριμένο από τη Certiport για τη χορήγηση πιστοποιητικών Microsoft 
Office Specialist και IC3. 

 Εκπαιδευτικός συνεργάτης της Hewlett Packard. 

 Μοναδικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Oracle στην Ελλάδα. 

 Πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της Cisco για την Νοτιανατολική Ευρώπη. 

 Στρατηγικός συνεργάτης της "Ian Farmer Associates" για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

 Corporate Member της CXPA (Customer Experience Professional Association). 

 Πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της Business Continuity Institute (BCI). 

 Πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της Service Desk Institute (SDI). 
 
Η ΟΤΕ Academy παραμένει πιστοποιημένη ως Κέντρο Υποστήριξης Ακαδημιών Cisco («Cisco Academy Support 
Center») με αρμοδιότητα την εποπτεία 20 Ακαδημιών Cisco σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας της, η 
ΟΤΕ Academy έχει αναλάβει την προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Cisco στις Ακαδημίες, καθώς επίσης 
και τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Ακαδημίες εκπαιδεύσεων. Επιπλέον η 
ΟΤΕ Academy, έχει πιστοποιηθεί ως Cisco Instructor Training Center (ITC) και παρέχει επιμορφωτικά προγράμματα 
εκπαιδευτών Cisco. 
 
Η OTE Academy προχώρησε ακόμη σε δυναμικές ενέργειες επικοινωνίας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της, με 
στόχο την ενίσχυση της εικόνας της και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν 
καταχωρήσεις και ανακοινώσεις στον Τύπο καθώς και συν-διοργάνωση και φιλοξενία σημαντικών συνεδρίων για την 
προσέλκυση νέων εταιρικών πελατών. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018  
 
Για το 2018, η Εταιρεία σκοπεύει να προσεγγίσει περισσότερες εταιρείες της Αγοράς για την προώθηση των 
εκπαιδευτικών της υπηρεσιών, στηριζόμενη στην τεχνογνωσία της στον τομέα του ICT και στην εμπειρία της από το 
Customer Experience. 
 
Επιπλέον, θα συνεχίσει δυναμικά την προσέλκυση εταιρειών για τη διοργάνωση και φιλοξενία των εσωτερικών τους 
Συνεδρίων και Συναντήσεων, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις του Αμφιθεάτρου ή / και μιας σειράς από άλλους χώρους, 
εκμεταλλευόμενη την ευελιξία των πολλών διαφορετικών χώρων της και το μοναδικό συνδυασμό εξοπλισμού και 
εμπειρίας που προσφέρουν οι άνθρωποί της, στους πελάτες της. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2017 ανήλθε σε Ευρώ 5.406 έναντι Ευρώ 7.080 της χρήσης 2016. Οι ζημιές προ 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων της χρήσης 2017 ανήλθαν σε Ευρώ (546) 
έναντι κερδών Ευρώ 405 της χρήσης 2016. Οι ζημιές προ φόρων της χρήσης 2017 ανήλθαν σε Ευρώ (681) έναντι 
κερδών Ευρώ 258 της χρήσης 2016. Οι ζημιές μετά από φόρους της χρήσης 2017 ανήλθαν σε Ευρώ (694) έναντι 
κερδών Ευρώ 129 της χρήσης 2016.  
 
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες: 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

Κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεια / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,79 0,92 

Ίδια Κεφάλαια / Συνολο περιουσιακων στοιχειων (0,32) (0,07) 

Ίδια Κεφάλαια / Μετοχικό Κεφάλαιο (0,54) (0,17) 
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια σταθεροποίησης, 
ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 
Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Με την υπόθεση ότι οι συμφωνημένοι όροι 
και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν 
περαιτέρω και βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα εξαλειφθούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε 
θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και 
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων καθώς και το 
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 
 
Α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος πελάτης 
ή συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται 
κυρίως από απαιτήσεις από πελάτες και αξιόγραφα επενδύσεων. 
 
Δεδομένου ότι οι πελάτες της Εταιρείας είναι κυρίως συνδεδεμένα μέρα, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο 
επισφάλειας. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχείο με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι 
τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες ασκούν σημαντική πίεση στις τράπεζες. Η Εταιρεία ακολουθεί κανόνες 
διαχείρισης διαθεσίμων, ενώ η πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο λόγω συναλλαγής σε ξένη χώρα ή λόγω 
αντισυμβαλλόμενου παρακολουθείται κεντρικά. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας είναι 
επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για βραχυπρόθεσμη διάρκεια. 
 
Β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές 
της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Για την 
παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική 
βάση. 
 
Γ) Κίνδυνος της αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
που κατέχει. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους 
κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου που να αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος και παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) 
που να χαρακτηρίζει ως μέσα αντιστάθμισης λογιστικού μοντέλου αντιστάθμισης εύλογης αξίας. Επομένως, μία 
αλλαγή των επιτοκίων κατά την ημερομηνία ισολογισμού δε θα επηρέαζε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος λόγω 
εύλογων αξιών. 
 
Δ) Διαχείριση κεφαλαιακών κινδύνων 
Στόχος της εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της είναι αφενός μεν να διαφυλάξει την ικανότητα συνέχισης 
της λειτουργίας της ώστε να είναι αποδοτική για τους μετόχους της και να ωφελούνται και αφετέρου να διατηρεί τη 
βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώνει το κόστος κεφαλαίων.  
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Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η μητρική εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι θα προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εφόσον προκύψει ανάγκη για να συνεχίσει η Εταιρεία απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητα της. 

 
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ζωντανός 
Πρόεδρος του Δ.Σ.
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ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ. 
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
 
Γνώμη  
 
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΕ» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής  θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 
2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της 
επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της 
έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας 
ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 
4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. 
Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα 
ΣΔΠΔΕ. 
 
Άλλες Πληροφορίες   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, είναι η 
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την 
έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 
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Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των όσων 
ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης 
επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 
Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι 
ουσιωδώς εσφαλμένες.  
 
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται 
από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 
 

  Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 
που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

        

 Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 
του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

 
Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε 
τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις απαιτήσεις του 
Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς 
της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που  
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διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια  του ελέγχου. Επίσης: 
 
•  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
•  Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 
•  Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως 
προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
•  Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

   
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
  



 

  

 

                  ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι 
                  Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr  
 
                       Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487     
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Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
(α) “Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ανωτέρω, 
στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες»”. 
 
 (β) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, οπότε 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 

 
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 

 
Αθήνα, 5 Iουνίου 2018 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Φώτης Σμυρνής 
ΑΜ. ΣΟΕΛ 52861 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 



  

 

 

 
 
 

 
 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 16 έως 36 εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Απριλίου 2018 και υπογράφονται από τους: 
 
 
 
 
 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών 
Υπηρεσιών 

   
   
   
   
   

Κωνσταντίνος Ζωντανός Ιωάννης Αργυράκος Αναστάσιος Καπενής 
 

 
 

 
 
 
 



 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19-36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημειώσεις 2017 2016 

    
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

    

Ενσώματα πάγια 4 218 268 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  5 - - 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6 53 297 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
 

271 565 

  
 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

    

Πελάτες  7 2.377  2.680 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8 104  28 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  9 205  764 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  
 

2.686  3.472 

  
 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

2.957  4.037 

  
 

  
 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
    

Ίδια κεφάλαια  
 

    

Μετοχικό κεφάλαιο 10.1 1.761 1.761 

Λοιπά αποθεματικά 10.3 (19) (59) 

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 
 

(2.691) (1.997) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
 

(949) (295) 

  
 

    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

    

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 11 144  177 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12 368  368 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 
 

512  545 

  
 

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

    

Προμηθευτές 16 2.974  3.152 

Φόρος εισοδήματος 13  -   129 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 420  506 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

3.394  3.787 

  
 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

2.957  4.037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19-36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

   (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημειώσεις 2017 2016 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
 

5.406  7.080 

Σύνολο κύκλου εργασιών 
 

5.406  7.080 

  
 

    

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 
 

80  515 

    
Λειτουργικά έξοδα 

 
    

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (20) - 

Αποδοχές προσωπικού 
 

(1.292) (1.392) 

Έξοδα συντήρησης και επισκευών 
 

(124) (99) 

Έξοδα προώθησης  
 

(113) (53) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων: 
 

(4.483) (5.646) 

   Ενοίκια, μισθώσεις και κόστος εγκαταστάσεων 
 

(1.258) (2.018) 

   Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων και λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 

(2.794) (3.002) 

   Λοιποί φόροι και τέλη  
 

(431) (626) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

 
(6.032) (7.190) 

  
 

    

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) προ χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 

 
(546) 405 

    
Αποσβέσεις και απομειώσεις 4,5 (130) (138) 

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) προ χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων 

 
(676) 267 

    
Έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

 
    

Χρεωστικοί τόκοι 
 

(6) (9) 

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 
 

1 - 

Ζημίες από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 
 

(5) (9) 

  
 

    

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 
 

(681) 258 

Φόρος εισοδήματος 13.1 (13) (129) 

Κέρδη / (ζημιές) χρήσης  
 

(694) 129 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημειώσεις 2017 2016 

Κέρδη / (ζημιές) χρήσης 
 

(694) 129 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
 

    

Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

 
    

Αναλογιστικές κέρδη / (ζημιές) 11 40 (24) 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών ζημιών 13.2 (12) 7 

Απομείωση απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία 13.2 12 (7) 

Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

 
40 (24) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) χρήσης 
 

40  (24)  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) χρήσης 
 

(654) 105 

 
 
 
 
 
 



 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19-36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Υπόλοιπο 
ζημιών 
εις νέον 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 1.761 (35) (2.126) (400) 

Κέρδη χρήσης  - - 129 129 

Λοιπές συνολικές ζημίες - (24) - (24) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) - (24) 129 105 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 1.761 (59)  (1.997) (295) 

          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 1.761 (59) (1.997) (295) 

Ζημιές χρήσης - - (694) (694) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - 40 - 40 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - 40 (694) (654) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 1.761 (19)  (2.691) (949) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημειώσεις 2017 2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

    

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 
 

(681) 258 

Προσαρμογές για: 
 

    

   Αποσβέσεις και απομειώσεις 4,5 130  138 

   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

6  9 

   Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 11 154  20 

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 
 

    

   (Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων 
 

471  (740) 

   Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων 
 

(172) 186 

Πλέον / (Μείον):     

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 11 (150) - 

   Χρεωστικοί τόκοι καταβεβλημένοι 
 

(3) (6) 

   Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος  (234) - 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

(479) (135) 

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 

    

Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
 

(80) (82) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 

(80) (82) 

    

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 

(559) (217) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
 

764  981 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης 
 

205  764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΥΤΗ 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «OTE ACADEMY») είναι ανώνυμη 
εταιρεία, η οποία μετονομάστηκε το 2005 από την αρχική της ονομασία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΤΕ» που είχε 
ιδρυθεί τον Αύγουστο του 2000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, Σπάρτης 1 και Πέλικα και το κύριο 
αντικείμενο των εργασιών της είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 
Η Εταιρεία είναι 99,995% θυγατρική της εταιρείας Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ή «ΟΤΕ Α.Ε.»). Η 
τελική μητρική εταιρεία είναι η Deutsche Telekom AG (με έμμεση συμμετοχή 40% στην ΟΤΕ Α.Ε.). 
 
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΟΤΕ ACADEMY περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις (α) της ΟΤΕ Α.Ε., (έδρα Μαρούσι Αττικής Λεωφ. Κηφισίας 99, αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 1037501000) και (β) της 
DEUTSCHE TELEKOM AG (έδρα στη Βόννη Γερμανίας). 
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου την 30 Απριλίου 2018, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 
2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
  
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(«ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).  
 
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
μέσω αποτελεσμάτων.  
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η μητρική εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι θα προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εφόσον προκύψει ανάγκη για να συνεχίσει η Εταιρεία απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητα της. 
 
Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
2.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών 
από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των 
εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι 
οποίες περιλαμβάνουν κυρίως τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την 
απομείωση των συμμετοχών, την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την απομείωση των ενσώματων παγίων 
και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, 
την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές 
βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις 
και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. 
 
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας 
κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα 
στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής: 
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που 
αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του 
ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι απολογιστικοί φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις 
εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό 
προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να 
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έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι 
φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα 
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που πραγματοποιήθηκε 
ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 13. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών 
διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους 
που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες 
τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών 
διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη 
μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μία συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού 
κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που 
σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το 
χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου 
εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη 
Σημείωση 13. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι ταυτόχρονα και η αξία 
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους μειωμένο κατά τα ποσά που είναι πιθανό ότι 
δεν θα εισπραχθούν. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των 
εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται είτε ανά πελάτη ξεχωριστά, είτε βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών 
δεδομένων, και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε 
χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της 
σχηματισθείσας πρόβλεψης. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 7. 
 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  
Οι υποχρεώσεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία υπολογίζονται στην προεξοφλημένη 
παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευμένες στο τέλος της 
χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών 
υποθέσεων που απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά 
αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς 
παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην υποχρέωση και 
στα σχετικά έξοδα κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών 
που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το 
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Η Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου 
από την Υπηρεσία δε χρηματοδοτείται. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Επιπλέον λεπτομέρειες 
περιλαμβάνονται στη Σημείωση 11. 
 
Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών  
Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε μέσω απόκτησής τους είτε μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις 
αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της 
αγοράς.  
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε 
σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των 
νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και 
το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει μία υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημία. Τόσο για τον 
καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε 
σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει 
την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι 
εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημίας. Τέτοιες 
αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική 
θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας.  
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Απομείωση ενσωμάτων παγίων  
Ο προσδιορισμός απομείωσης των ενσωμάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που αφορούν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Η απομείωση βασίζεται σε ένα μεγάλο 
αριθμό παραγόντων, όπως στις αλλαγές των τρεχουσών συνθηκών ανταγωνισμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της 
αγοράς τηλεπικοινωνιών, στην αύξηση του κόστους κεφαλαίου, στις μεταβολές στη μελλοντική δυνατότητα 
χρηματοδότησης, στην τεχνολογική απαξίωση, στη διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών, στο τρέχον κόστος 
αντικατάστασης, στα καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες συναλλαγές και σε άλλες μεταβολές συνθηκών που 
υποδεικνύουν ότι υπάρχει απομείωση. Το ανακτήσιμο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Ο προσδιορισμός των ενδείξεων απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των μελλοντικών 
ταμειακών ροών και ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών των παγίων (ή ομάδων παγίων) απαιτούν από τη διοίκηση να 
κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις 
αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες ζωές και τις 
υπολειμματικές αξίες των παγίων.  
 
2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης και μεταγενέστερα. 
  
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 
ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν 
τη δυνατότητα στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των 
υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες 
ζημίες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»: Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις 
σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχή σε 
οντότητες που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 
Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για μεταγενέστερες 
περιόδους και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία 
ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 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 καθιερώνει επίσης μία νέα προσέγγιση 
της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο 
του ΔΛΠ 39. 

Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς και στις 
μεταγενέστερες περιόδους, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.  
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα 
ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλες τις συμβάσεις 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. 
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Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 15 κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς και στις 
μεταγενέστερες περιόδους, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.  
 
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. 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. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 
τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται 
σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγει μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 
παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, 
στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών 
υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το 
αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειμένου να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη 
χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά 
πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 
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 το πώς προσδιορίζεται 
η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η 
διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως 
προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει 
αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες 
τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του 
φορολογητέου κέρδους/ζημίας, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα 
φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημίες και τους φορολογικούς συντελεστές. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ε.Ε.. 

 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η τροποποίηση καθορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε 
συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 (Κύκλος 2015 - 2017)  
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 
  
ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. 
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ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι 
έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 
 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 
 
3.1. Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ που είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης. Συναλλαγές που 
γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 
ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι νομισματικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου 
νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετατρέπονται με 
τις ισοτιμίες της ημερομηνίας που αποκτήθηκαν. Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων 
αξιών. Στην περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές από τη μεταβολή της εύλογης αξίας 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ανάλογα με το είδος του 
στοιχείου. 
 
3.2. Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα, 
καταχωρούνται στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια αυτής. Η διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται σε ετήσια βάση, και τυχόν προσαρμογές δεν αναγνωρίζονται 
αναδρομικά. Η κύρια κατηγορία των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι λογισμικό. Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι 
από 3 έως 5 έτη. 
 
3.3. Ενσώματα Πάγια 
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 
απομειώσεις της αξίας τους. 
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι 
σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει 
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
Όταν απαιτείται σταδιακή αντικατάσταση σημαντικών τμημάτων ενσώματων παγίων, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εν 
λόγω στοιχεία ως μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία με συγκεκριμένες ωφέλιμες ζωές και αποσβέσεις. 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων στοιχείων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη 
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Η 
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή και οι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής: 
 

  Συντελεστές απόσβεσης Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 

Τηλεπικοινωνιακός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10%-20% 5-10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10%-100% 1-10 έτη 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 8,33% - 25% 4-12 έτη 

 
3.4. Απομείωση Αξίας μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων  
Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το 
ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο 
ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το 
ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για 
την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές 
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με τη χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που 
σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δε δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές 
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ροές, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό 
στοιχείο ανήκει. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δε 
συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου και η ζημιά απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο 
ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε 
προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενα έτη. 
 
3.5. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις 
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι ταυτόχρονα και η αξία 
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους μειωμένο κατά τα ποσά που είναι πιθανό ότι 
δε θα εισπραχθούν. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των 
εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται ανά πελάτη ξεχωριστά και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι 
πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους 
λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.  
 
3.6. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις θεωρούνται ταμειακά 
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. 
 
3.7. Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος 
Στο φόρο της χρήσης περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που 
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος 
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάση των ισχυουσών 
φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Η Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι 
σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, 
με βάση τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της 
φορολογικής τους βάσης.  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός 
από τις περιπτώσεις:  

 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά 
τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και 

 των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο 
χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 
μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων 
φορολογικών ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις: 
 

 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης σε 
μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε 
το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και 

 των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. 
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάση φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο χρόνο 
που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς 
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε 
ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να 
υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εν όλω ή εν μέρει. 
 
3.8. Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούμενης της 
σχετικής φορολογικής ωφέλειας, συμψηφίζονται με το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο. 
 
3.9. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 
γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης και το 
ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι 
προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του 
χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό 
της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
3.10. Μισθώσεις 
Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή 
Μία μίσθωση κατατάσσεται κατά την ημερομηνία σύναψης ως χρηματοδοτική μίσθωση ή λειτουργική μίσθωση. Μια 
μίσθωση που μεταβιβάζει στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οικονομικά οφέλη που συνοδεύουν 
την κυριότητα, κατατάσσεται ως χρηματοδοτική μίσθωση. Κατά την έναρξη της μίσθωσης, το κεφαλαιοποιηθέν 
περιουσιακό στοιχείο εμφανίζεται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας του και της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων. Η αναπόσβεστη αξία του μειώνεται μεταγενέστερα με τις σωρευμένες αποσβέσεις 
ή τις ζημιές απομείωσής του. Tα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) που 
καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Αν η 
μίσθωση δε μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα 
ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική και ο μισθωτής καταχωρεί τα ενοίκια ως έξοδα με βάση τη σταθερή μέθοδο 
στη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Λογιστική μίσθωσης από τον εκμισθωτή 
Μια μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη και κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα 
του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου λογίζεται από τον εκμισθωτή ως πώληση και / ή παροχή χρηματοδότησης. 
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται κάτω από λειτουργική μίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται 
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Το έσοδο από το μίσθωμα 
αναγνωρίζεται κατά τους όρους της μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο. 
 
3.11. Προμηθευτές 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 
κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί 
κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, 
παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
3.12. Παροχές σε Εργαζομένους 
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία 
καταβάλει σταθερές εισφορές σε έναν ξεχωριστό φορέα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση 
για να καταβάλει τυχόν πρόσθετα ποσά, αν ο φορέας δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να καταβάλει τις 
παροχές που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση κατά την τρέχουσα και προηγούμενες περιόδους. Οι υποχρεώσεις για 
εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. 
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Προγράμματα καθορισμένων παροχών 
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν είναι πρόγραμμα 
καθορισμένων εισφορών. Ως επί το πλείστον, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν ένα ποσό των 
παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος κατά τη συνταξιοδότησή του, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους 
παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και οι αποδοχές. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο τέλος της περιόδου σύνταξης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι η απόδοση υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων 
που έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια της σχετικής υποχρέωσης. 
 
Το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας του προγράμματος καθορισμένων παροχών που αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στις αποδοχές προσωπικού, αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που 
προέρχεται από υπηρεσία εργαζόμενου κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλαγές της παροχής, περικοπές και 
διακανονισμούς. Το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. Τα αναλογιστικά 
κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο κατά την οποία 
πραγματοποιούνται και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερη περίοδο. 
 
Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση τερματίζεται από της Εταιρεία πριν 
από την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως αντάλλαγμα 
για αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την προγενέστερη 
από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δε δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω 
παροχών και (β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος για την αναδιάρθρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Στην περίπτωση μίας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές που 
οφείλονται 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
 
3.13. Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους και τις εκπτώσεις.  
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, αναγνωρίζονται στη χρήση που αυτές παρασχέθηκαν. 
 
3.14. Διανομή Μερίσματος 
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους αναγνωρίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία 
εγκρίνονται προς διανομή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής: 
 

  
Κτίρια 

Μηχανήματα & 
εγκαταστάσεις 

Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο ενσώματων 
παγίων 

Χρήση 2015       
 

Κόστος κτήσης 816 2.995 876 4.687 

Σωρευμένες αποσβέσεις (553) (2.993) (817) (4.363) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 263 2 59 324 

     
Χρήση 2016       

 Προσθήκες και μεταφορές 35 5 42 82 

Αποσβέσεις χρήσης - απομειώσεις (99) (2) (37) (138) 

31/12/2016       
 Κόστος κτήσης 851 3.000 918 4.769 

Σωρευμένες αποσβέσεις (652) (2.995) (854) (4.501) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 199 5 64 268 

     
Χρήση 2017       

 Προσθήκες και μεταφορές 42  -  38  80  

Αποσβέσεις χρήσης - απομειώσεις (100) (1) (29) (130) 

31/12/2017       
 Κόστος κτήσης 893  3.000  956  4.849  

Σωρευμένες αποσβέσεις (752) (2.996) (883) (4.631) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 141  4  73  218  

 
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων. Δεν υπάρχουν 
σημαντικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας των παγίων. 
 
5. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως λογισμικά προγράμματα και άδειες λογισμικού και η κίνησή τους 
αναλύεται ως εξής: 
 

  Λογισμικά Λοιπά δικαιώματα Σύνολο άυλων παγίων 

Χρήση 2015     
 

Κόστος κτήσης 154 126 280 

Σωρευμένες αποσβέσεις (154) (126) (280) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 - - - 

    
Χρήση 2016     

 Κόστος κτήσης 154 126 280 

Σωρευμένες αποσβέσεις (154) (126) (280) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 - - - 

    
Χρήση 2017  

 
 

Κόστος κτήσης 154  126  280  

Σωρευμένες αποσβέσεις (154) (126) (280) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 - -  -   
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6. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

  2017 2016 

Εγγυήσεις σε τρίτους 26 32 

Εγγυήσεις σε συνδεμένα μέρη (Σημείωση 15) 27 265 

Σύνολο 53 297 

 
7. ΠΕΛΑΤΕΣ  
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: 
 

  2017 2016 

Πελάτες  489  365 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (92) (72) 

Απαιτήσεις από συνδεμένες εταιρείες (Σημείωση 15) 1.980  2.387 

Σύνολο 2.377  2.680 

 
Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων της Εταιρείας: 
 

  2017 2016 

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα 964 1.335 

Ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα:     

Έως 30 ημέρες 1.128 807 

Από 31 έως 180 ημέρες 257 237 

Πάνω από 180 ημέρες 28 301 

Σύνολο 2.377 2.680 

 

8. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 

  2017 2016 

Φόρος εισπρακτέος 92 - 

Προπληρωμένα έξοδα 6  18  

Λοιπές απαιτήσεις  6  10  

Σύνολο  104  28  

 
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αυτών αναλύονται ως εξής: 
  

  2017 2016 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 205 764 

Σύνολο 205 764 

 
10. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
10.1 Μετοχικό κεφάλαιο 
Την 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 1.761.029,62 (σε απόλυτο ποσό) και 
διαιρείται σε 601.034 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 (σε απόλυτο ποσό) εκάστη. Σε σχέση 
με το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή. 
 
10.2 Τακτικό αποθεματικό 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, παρακρατείται ετησίως το 5% τουλάχιστον των 
καθαρών κερδών, μετά από φόρους, για τη δημιουργία τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για την εξίσωση, πριν τη διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 
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Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού φθάσει το 1/3 του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους. 
 
10.3 Λοιπά αποθεματικά 
Στα λοιπά αποθεματικά Ευρώ (19) την 31 Δεκεμβρίου 2017 και Ευρώ (59) την 31 Δεκεμβρίου 2016, περιλαμβάνονται 
τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές και ο αναβαλλόμενος φόρος των παραπάνω κονδυλίων. 
 
11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή 
συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων του τρέχοντος 
μήνα πριν την απόλυση, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας τους 
(απόλυση με προειδοποίηση, απόλυση χωρίς προειδοποίηση ή συνταξιοδότηση). Επίσης, σύμφωνα τις διατάξεις του 
ν.4093/2012 έχει μειωθεί τόσο ο χρόνος προειδοποίησης όσο και τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι 
εργαζόμενοι, ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει, 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου δηλ. τη 12/11/2012, 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο 
εργοδότη και απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης 
αποζημίωσης λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου αλλά μέχρι του ποσού των Ευρώ 2. Η οφειλόμενη 
αποζημίωση, σε περίπτωση πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, είναι ίση με 50% του ποσού που θα 
καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας και σε ποσοστό 40% σε περίπτωση που έχουν και επικουρική 
ασφάλιση και σε περίπτωση που δικαιούνται την επιπρόσθετη αποζημίωση, αυτή υπολογίζεται βάσει των τακτικών 
αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας τους, χωρίς περιορισμό στο ποσό των 
αποδοχών όπως ανωτέρω. Τέλος, σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, προβλέπονται και περιπτώσεις στις 
οποίες ο εργαζόμενος δε δικαιούται αποζημίωση όπως ενδεικτικώς αναφερομένων π.χ. περίπτωση οικειοθελούς 
αποχώρησης, περίπτωση απόλυσης με σύμβαση εργασίας για τους πρώτους 12 μήνες, υποβολή μήνυσης για 
αξιόποινη πράξη που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του και θάνατος εργαζόμενου.  
 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 
 
Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από το κόστος πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
αναλύεται ως εξής: 
 

  2017 2016 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 25  20 

Επίδραση παροχής λήξης απασχόλησης 129  - 

Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Αποδοχές προσωπικού» 154  20 

Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Χρεωστικοί τόκοι» 3  3 

Συνολική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 157  23 

 
Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης έχουν ως ακολούθως: 
 

  2017 2016 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 177 130 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 25 20 

Κόστος τόκων 3 3 

Καταβολές αποζημιώσεων (150) - 

Επίδραση παροχής λήξης απασχόλησης 129 - 

Αναλογιστικές ζημίες (40) 24 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 144 177 

 
Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την Εταιρεία είναι οι εξής: 
 

  2017 2016 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,91% 1,67%  

Εκτιμώμενο ποσοστό μεταβολής μισθών 1,75% 1,75%  

Ποσοστό πληθωρισμού 1,50% 1,50%  

Μέση αναμενόμενη απομένουσα εργασιακή ζωή (έτη) 22,61 23,35  
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Εάν ο συντελεστής προεξόφλησης που έχει χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση ήταν 1% υψηλότερος, τότε η υποχρέωση 
καθορισμένων παροχών για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία θα μειωνόταν κατά 
περίπου 19,4%. Εάν ο συντελεστής προεξόφλησης που έχει χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση ήταν 1% χαμηλότερος, 
τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία θα 
αυξανόταν κατά περίπου 25%. Εάν ο συντελεστής αύξησης μισθών ήταν 0,5% υψηλότερος, τότε η υποχρέωση 
καθορισμένων παροχών για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, θα αυξανόταν κατά περίπου 
11,7%. Εάν ο συντελεστής αύξησης μισθών ήταν 0,5% χαμηλότερος, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών για 
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, θα μειωνόταν κατά περίπου 10,4%.  
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν την 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 33 άτομα, ενώ για 
την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 39 άτομα. 
 
12. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  2017 2016 

Δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων από συνδεμένα μέρη (Σημείωση 15) 367 367 

Δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων από τρίτους 1 1 

Σύνολο 368 368 

 
13. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίστηκε στο 29% για το 2015 και έπειτα.  
 
Τα μερίσματα που διανέμονται σε εταιρείες εντός του ίδιου ομίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και μετά, εξαιρούνται 
τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από τον παρακρατούμενο φόρο, με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων, ότι η 
μητρική εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία που διανέμει το μέρισμα με ελάχιστο ποσοστό 10% για τουλάχιστον δύο 
συνεχόμενα έτη. 
 
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές και τα 
διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ή οι ζημίες που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά, οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη 
διαδικασία έκδοσης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζημίες, στο 
βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών 
των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν.  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη 100% επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Τέτοιες προκαταβολές 
συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος της επόμενης χρήσης. Τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται 
στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.  
 
Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 
ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» όπως 
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται 
μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», την οποία στη συνέχεια υποβάλει 
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Η διαχειριστική χρήση 2010 θεωρείται, κατ’ αρχήν και με 
βάση το γενικό κανόνα, παραγεγραμμένη. Οι «Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές χρήσεις 
2011 - 2016 έχουν εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη 
πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
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Ανέλεγκτες χρήσεις 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, 
κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, κατά περίπτωση έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές 
αρχές. 
 
13.1 Φόροι εισοδήματος 
Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος, όπως απεικονίζονται στις αντίστοιχες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος 
της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: 
 

  2017 2016 

Κέρδη προ φόρων (681) 258 

Συντελεστής φόρου 29% 29% 

Αναλογούν φόρος (197) 75 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 60  48 

Επίδραση μεταφερόμενης φορολογικής ζημιάς για την οποία δεν αναγνωρίζεται 
αναβαλλόμενος φόρος 173  - 

Λοιπές προσωρινές διαφορές για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενος φόρος (23) 6 

Σύνολο φόρου 13  129 

 
Ο φόρος εισοδήματος εισπρακτέος για την Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε Ευρώ 92 και 
περιλαμβάνεται στην γραμμή «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» (Σημείωση 8). Ο φόρος εισοδήματος 
πληρωτέος την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 129. 
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13.2 Αναβαλλόμενοι φόροι 
Για τις φορολογικές ζημιές που προκύπτουν το 2017 δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο 
εισόδημα στο μέλλον. Η Εταιρεία για τον ίδιο επίσης λόγο δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τις λοιπές προσωρινές διαφορές. 
 

  
Υπόλοιπο 
31/12/2015 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 
χρήσης 2016 

Επίδραση στην 
κατάσταση 
συνολικού 

εισοδήματος 
Υπόλοιπο 
31/12/2016 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 
χρήσης 2017 

Επίδραση στην 
κατάσταση 
συνολικού 

εισοδήματος 
Υπόλοιπο 
31/12/2017 

Απαιτήσεις από 
αναβαλλόμενη φορολογία 

 
          

Φορολογικές ζημιές 80 (80) - - 173 - 173 

Προβλέψεις - - - - 6 - 6 

Ενσώματα πάγια στοιχεία - - - - 15 - 15 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 38 6 7 51 2 (12) 41 

 Απαιτήσεις από 
αναβαλλόμενη φορολογία 118 (74) 7 51 196 (12) 235 

Απομείωση απαιτήσεων από 
αναβαλλόμενη φορολογία  (118) 74 (7)  (51) (196) 12 (235) 

Απαιτήσεις από 
αναβαλλόμενη φορολογία - - - - - - - 
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14. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  2017 2016 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  61  108 

Έξοδα δεδουλευμένα 30  105 

Φ.Π.Α. πληρωτέος 23  40 

Λοιποί φόροι 108  176 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 198  77 

Σύνολο 420  506 

 
15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται αυτά που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων 
Μερών». 
  
Οι πωλήσεις της Εταιρείας προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν 
συνήθως υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενοικίων. 
 
Στους κατωτέρω πίνακες αναλύονται οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016: 
 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη ανά λογαριασμό: 
 

  2017 2016 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 6) 27  265 

Πελάτες (Σημείωση 7) 1.980  2.387 

Σύνολο 2.007  2.652 

 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη ανά λογαριασμό: 
 

  2017 2016 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Σημείωση 12) 367 367 

Προμηθευτές (Σημείωση 16) 2.056 2.566 

Σύνολο 2.423 2.933 

 
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από συνδεδεμένα μέρη ανά εταιρεία: 
 

  
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

2017 2016 2017 2016 

ΟΤΕ Α.Ε. 1.904  1.991 722 615 

OTE ESTATE 28  286 1.646 2.310 

TELEKOM ROMANIA 6  -  -   - 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 17  161 40 - 

COSMOTE A.E. 36  147 15 8 

COSMOTE EVALUE -  54  -   - 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 5  12  -   - 

COSMO-ONE  2  -  -   - 

TELEKOM ALBANIA 9  1  -   - 

Σύνολο 2.007  2.652 2.423 2.933 
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Οι αγορές και οι πωλήσεις της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 
 

  
Έξοδα Έσοδα 

2017 2016 2017 2016 

ΟΤΕ Α.Ε. 362  298 4.324 5.859 

OTE Estate 816  1.632 7 8 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ)  -   -  8 11 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 34   1 59 294 

COSMOTE A.E. 70  73 320 455 

COSMOTE EVALUE -  - 20 108 

OTE SAT MARITEL - - 2 - 

COSMO-ONE   -   2 - 1 

OTE GLOBE  -   - - 2 

Σύνολο  1.282   2.006 4.740 6.738 

 
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2017, ανήλθαν σε 
Ευρώ 151 (2016: Ευρώ 110). 
 
16. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:  
 

  2017 2016 

Προμηθευτές 657  415 

Λοιποί πιστωτές 21  35 

Έξοδα δεδουλευμένα 240  136 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες εταιρείες (Σημείωση 15) 2.056  2.566 

Σύνολο 2.974  3.152 

 

17. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι βασικότερες δεσμεύσεις της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι οι ακόλουθες: 
 

  
2017 

Εντός 1 έτους 1 έως 5 έτη Σύνολο 

Ενοίκια κτιρίων και λοιπών χώρων 213  341  554  

Ενοίκια αυτοκινήτων 14  21  35  

Σύνολο 227  362  589  

        

  
2016 

Εντός 1 έτους 1 έως 5 έτη Σύνολο 

Ενοίκια κτιρίων και λοιπών χώρων 1.686 3.259 4.945 

Ενοίκια αυτοκινήτων 20 8 28 

Σύνολο 1.706 3.267 4.973 

 
18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Γενικά η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων: 
 
Α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος πελάτης 
ή συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται 
κυρίως από απαιτήσεις από πελάτες και αξιόγραφα επενδύσεων. 
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Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
 

Αξίες Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 2017 2016 

Πελάτες 2.377  2.680 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 205  764 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 104  28 

Σύνολο 2.686  3.472 

 
Δεδομένου ότι οι πελάτες της Εταιρείας είναι κυρίως συνδεδεμένα μέρη, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο 
επισφάλειας. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχείο με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι 
τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες ασκούν σημαντική πίεση στις τράπεζες. Η Εταιρεία ακολουθεί κανόνες 
διαχείρισης διαθεσίμων, ενώ η πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο λόγω συναλλαγής σε ξένη χώρα ή λόγω 
αντισυμβαλλόμενου παρακολουθείται κεντρικά. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας είναι 
επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για βραχυπρόθεσμη διάρκεια. 
 
Β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές 
της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.  
 
Για την παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις ταμειακών ροών σε 
τακτική βάση. 
 
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών (περιλαμβανομένων των 
πληρωμών των κεφαλαίων και των τόκων) των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας: 
 

2017 Σύνολο Έως 1 έτος 

Προμηθευτές 2.974  2.974  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 420  420  

Σύνολο 3.394  3.394  

 

2016 Σύνολο Έως 1 έτος 

Προμηθευτές 3.152  3.152  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 506  506  

Σύνολο 3.658  3.658  

 
Γ) Κίνδυνος της αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
που κατέχει. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους 
κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων. 
 
Δ) Κίνδυνοι διακύμανσης επιτοκίων 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία δεν έχει συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου και τοκοφόρες απαιτήσεις. 
 
Ε) Διαχείριση κεφαλαιακών κινδύνων 
Στόχος της εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της είναι αφενός μεν να διαφυλάξει την ικανότητα συνέχισης 
της λειτουργίας της ώστε να είναι αποδοτική για τους μετόχους της και να ωφελούνται και αφετέρου να διατηρεί τη 
βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώνει το κόστος κεφαλαίων.  
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η μητρική εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι θα προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εφόσον προκύψει ανάγκη για να συνεχίσει η Εταιρεία απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητα της. 
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Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων 
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια σταθεροποίησης, 
ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 
Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Με την υπόθεση ότι οι συμφωνημένοι όροι 
και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν 
περαιτέρω και βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα εξαλειφθούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε 
θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και 
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. 
 
19. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
  
Σε σχέση με τις σημαντικότερες νομικές υποθέσεις που αφορούν στην Εταιρεία, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 
ισχύουν τα εξής: 
 
AZALEA CONSULTING SRL: H AZALEA CONSULTING SRL κατέθεσε αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
κατά της Εταιρείας, διεκδικώντας αμοιβή ποσού Ευρώ 80 για την συμμετοχή της στο έργο POSDRU («Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της βιώσιμης επιχειρηματικότητας»), το οποίο παραδόθηκε στο 
Ρουμάνικο δημόσιο από την Εταιρεία και τους εταίρους της. Η υπόθεση συζητήθηκε την 8 Οκτωβρίου 2015 και το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 6417/2017 Απόφαση, με την οποία επιδίκασε υπέρ της 
AZALEA CONSULTING SRL το ποσό RON 47 ήτοι ποσό Ευρώ 10 νομιμοτόκως από 10/9/2014. Η AZALEA 
CONSULTING SRL έχει ασκήσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών κατά της Απόφασης και η δικάσιμος έχει 
οριστεί για την 21 Φεβρουαρίου 2019. 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Ο Δήμος Αμαρουσίου επέβαλε πρόστιμο στην Εταιρεία ύψους Ευρώ 9 για την τοποθέτηση 
κατευθυντηρίων πινακίδων πέριξ των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ασκήσει Αίτηση Ακυρώσεως στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η αίτηση ακυρώσεως εκδικάσθηκε την 10 Ιανουαρίου 2017 και το Διοικητικό Εφετείο 
εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 2540/2017 Απόφαση, με την οποία έκανε δεκτή την Αίτηση Ακυρώσεως. Η Απόφαση 
υπόκειται σε έφεση. 
 
20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Δεν υπάρχει κανένα σημαντικό γεγονός προς γνωστοποίηση μετά την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 


