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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας TI Sparkle Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας TI Sparkle Ανώνυμη Εταιρεία
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και
τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 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 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 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που λάβαμε πριν από την
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
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.
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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 Διαχείρισης 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 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις,
 Η Έκθεση Διαχείρισης 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
και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Ετήσια 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 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 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
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.

την

ευθύνη

εποπτείας

της

διαδικασίας

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.
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Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες».

Αθήνα,

/ 03 /2018

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113
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Μαρίνου Δέσποινα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017
Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας,
σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2017.
ΓΕΝΙΚΑ
Η TI SPARKLE GREECE SA, αποτελώντας μέλος της οικογένειας του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού
TELECOM ITALIA SPARKLE, παρέχει σήμερα υπηρεσίες συστέγασης (co-location),
επιχειρηματικής συνέχειας(business continuity and disaster recovery) και τηλεπικοινωνιακής
διασύνδεσης.
Το δίκτυο της TI SPARKLE GREECE αποτελεί συνέχεια του υποβρυχίου δικτύου οπτικών ινών της
μητρικής TI SPARKLE.Είναι πλήρως προστατευμένο με την μορφή δακτυλίου, ενώ η διαθεσιμότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών(βάσει Service Level Agreement) ανέρχεται σε 99,99%.Επιπρόσθετα,
η TI SPARKLE GREECE SA, διαθέτει και ιδιόκτητο μητροπολιτικό δίκτυο στην Αθήνα.
H τεχνολογική υποδομή της βρίσκεται στα τρία υπερσύγχρονα ιδιόκτητα Data Centers της στην
Μεταμόρφωση, το Κορωπί και τα Χανιά Κρήτης, με εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε
εταιρικούς πελάτες και παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πολυεθνικούς αλλά και
εγχώριους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους με προσαρμοσμένες λύσεις.
Η παρούσα εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017έως και την
31η Δεκεμβρίου 2017.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες εξελίξεις και αλλαγές που επήλθαν στην χώρα μας την περίοδο που
διανύσαμε το 2017, η TI SPARKLE GRRECE SA μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της
κρίσης με επιτυχία, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τις πωλήσεις της, διατηρώντας την
ανταγωνιστικότητα της στην αγορά, επικεντρωμένη στην διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
Όσον αφορά το 2018, εν όψει των επενδύσεων, αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων ενώ για τα
έξοδα υπάρχει βούληση να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2017.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης όπως θα δημοσιευθούν και υποβληθούν
στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).
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Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των
στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και της Κατάστασης Μεταβολών
Καθαρής Θέσης της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυξανόμενη με την αξία
προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη κατά τις νόμιμες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις.
Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 28.857 χιλ. με 31/12/2017 έναντι €
31.621 χιλ. στις 31/12/2016.
Το ως άνω ποσό μειώθηκε μέσα στην χρήση κατά € 2.764 χιλ. σαν αποτέλεσμα α) των
προσθηκών της χρήσης ποσού € 2.884 χιλ., β) των αποσβέσεων της χρήσης ποσού € 5.581 χιλ.
και γ) της απομείωσης του οικοπέδου στην Μεταμόρφωση ποσού € 67 χιλ.
Οι προσθήκες παγίων που έγιναν μέσα στην χρήση 2017 (έναντι του 2016) αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
Ποσά σε ‘000€
Προσθήκες 2017
Προσθήκες 2016

Οικόπεδα

Κτίρια

335
0

1
49

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

2.238
2.319

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

311
583

Σύνολο
προσθηκών

2.884
2.951

Το ποσό των αποσβέσεων της χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 5.581 χιλ. Έναντι ποσού € 5.271
χιλ. το 2016.
Επισημαίνεται ότι ο λογαριασμός ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΤΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ παρουσιάζει κίνηση ποσού € 362 χιλ. που αφορά σύμβαση με
εργολάβο για την αδειοδότηση του καινούργιου Data Center στην Μεταμόρφωση Αττικής, εργασίες
που θα ολοκληρωθούν την επόμενη χρήση για να ενσωματωθούν στο κόστος του αντίστοιχου
παγίου.
Εμπορικές απαιτήσεις (πελάτες):
Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων (πελάτες) χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 2.473 χιλ.
έναντι € 1.350 χιλ. την προηγούμενη χρήση.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται συσσωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης € 688 χιλ.
Δάνειο
Έχει χορηγηθεί στην TI SPARKLE GREECE SA δάνειο από εταιρεία του ομίλου που εδρεύει στο
Λουξεμβούργο, την TELECOM ITALIA FINANCE και το υπόλοιπο του με 31/12/2017 όσον αφορά
το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 14.954 χιλ και παραμένει το ίδιο με το υπόλοιπο την
31/12/2016.
Το δάνειο λήγει την 20/06/2018.
Εμπορικές υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο των εμπορικών υποχρεώσεων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 2.288 χιλ.
έναντι € 2.216 χιλ. την προηγούμενη χρήση.
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κύκλος εργασιών
Οι πωλήσεις της εταιρείας σημείωσαν μείωση κατά 13,21% σε σχέση προς τις αντίστοιχες της
προηγούμενης χρήσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μείωση τιμολογούμενων υπηρεσιών σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επίσης οι πωλήσεις σε τρίτους, ποσού € 5.599 χιλ σημείωσαν αύξηση
ποσοστού 4,84% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (€ 5.363 χιλ).
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, βάσει οδηγιών και
απαιτήσεων από τον όμιλο, για συρρίκνωση δαπανών.
EBITDA
Το EBITDA της εταιρείας μειώθηκε κατά 26,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ως
αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων, όπως σχολιάστηκε παραπάνω.
Αποτελέσματα προ φόρων
Τα αποτελέσματα προ φόρων εκμετάλλευσης της χρήσης ανέρχονται σε ζημιές € 2.099 χιλ.
Καθαρά αποτελέσματα προς διάθεση
Με δεδομένο ότι η χρήση παρουσίασε ζημιές, προτείνουμε την μη διανομή μερίσματος και την
μεταφορά των ζημιών μετά φόρων, της χρήσης (€ 2.114 χιλ.), στις ζημιές χρήσεως εις νέο.
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Αριθμοδείκτες:
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τους ακόλουθους
δείκτες.
Ποσά σε '000€

31/12/2017

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2016

5.702
42.020

13,57%

4.781
44.430

10,76%

31.334
42.020

74,57%

34.388
44.430

77,40%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

16.665
24.865

67,02%

18.779
25.189

74,55%

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

24.865
42.020

59,17%

25.189
44.430

56,69%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

16.665
42.020

39,66%

18.779
44.430

42,27%

5.702
18.331

31,10%

4.781
18.499

25,84%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρ. υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία
του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
EBITDA
Κύκλος εργασιών

4.188
10.784

38,84%

5.708
12.426

45,93%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων, των αποσβέσεων και των φόρων.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Κύκλος εργασιών

-2.099
10.784

-19,46%

-355
12.426

-2,86%

-2.099
16.665

-12,59%

-355
18.779

-1,89%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες
βασικές λογιστικές αρχές :
1. Αρχή της Συνέπειας/ Συγκρισιμότητας. Εφαρμόστηκαν ίδιες λογιστικές μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη λογιστική χρήση, ώστε να μην αλλοιωθεί η
διαχρονική χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας.
2. Αρχή της Αντικειμενικότητας. Όλες οι λογιστικές πληροφορίες παρουσιάζουν την
πραγματική εικόνα των γεγονότων στα οποία αναφέρονται

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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3. Αρχή της Αναγνώρισης των Εσόδων. Τα έσοδα της επιχείρησης αναγνωρίζονται με την
παροχή της υπηρεσίας , ανεξαρτήτως του πότε πραγματικά εισπράττονται τα χρήματα.
4. Αρχή της Συγκρισιμότητας. Στην παρούσα λογιστική χρήση έχουν ακολουθηθεί οι κανόνες
και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και στις προηγούμενες χρήσεις.
5. Αρχή συσχέτισης Εσόδων- Εξόδων. Τα έξοδα έχουν αναγνωριστεί στο ίδιο χρονικό
διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και τα έσοδα που οφείλονται σε αυτά.
6. Αρχή Ιστορικού Κόστους. Το λογιστικό σύστημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος
των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης(τιμή απόκτησης).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αυτή την περίοδο, οι εξελίξεις και οι αλλαγές στην χώρα μας ήταν και είναι ιδιαίτερα συχνές και σε
πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά δύσκολες. ‘Έχουμε ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κρίσης με
επιτυχία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται και στην σταθερότητα και δυναμική που διαθέτει ο
όμιλος της TELECOM ITALIA SPARKLE καθώς και στην εμπιστοσύνη με την οποία μας τιμούν οι
μέτοχοί μας και η οποία εκφράζεται στην πράξη με σημαντικές και συνεχείς επενδύσεις ιδιαίτερα
τώρα σε περίοδο κρίσης. Αναφέρουμε την επένδυση στο Κορωπί (επέκταση data center)για την
υποδοχή νέων πελατών καθώς και την έναρξη των εργασιών σε σχέση με τις άδειες για επέκταση
του ήδη υπάρχοντος data center στην Μεταμόρφωση Αττικής.
Η TI SPARKLE GREECE AE σαν μία εταιρεία που βασίζεται στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, για το 2018 υπολογίζει να ενισχύσει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά.
Επιπροσθέτως βασιζόμενη στο πρόγραμμα μείωσης των ημερών είσπραξης και του πιστωτικού
κινδύνου που εφαρμόζει, αναμένει την διατήρηση των ταμειακών ροών για την χρήση 2018.
Η εταιρεία μας αφουγκράζεται με ευαισθησία τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της αγορά και της
κοινωνίας, εστιάζοντας στην διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να
προλαμβάνουμε τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αλλά και να διαφοροποιούμαστε σε όλα
τα επίπεδα. Θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ποιότητα, δίνοντας στους πελάτες οικονομική
πρόσβαση σε τεχνογνωσία και εξαιρετικά επίπεδα εξυπηρέτησης. Η εξελιγμένη τεχνολογία μας
εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βέλτιστη παράδοση τους πελάτες.
Το 2018, περιμένουμε να αυξηθούν οι πωλήσεις της εταιρείας με τις περεταίρω επενδύσεις που θα
πραγματοποιηθούν και με την υποστήριξη της μητρικής μας εταιρείας Telecom Italia Sparkle
προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς στην Ελληνική επικράτεια.
Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα :
Η εταιρεία στα μέσα του 2017 συμβλήθηκε με Σύμβουλο για την προετοιμασία των διαδικασιών και
πολιτικών που απαιτούνται για
τον έλεγχο και έκδοση του Πιστοποιητικό Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) το οποίο αποτελεί την βάση για την εφαρμογή και άλλων
σχημάτων πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα η εταιρεία τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στην ανακύκλωση άχρηστου υλικού κυρίως
μπαταρίες γεννητριών, με πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης.
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό τον περιορισμό
των επισφαλών απαιτήσεων. Κανένας πελάτης της εταιρείας δεν έχει ποσοστό αγορών μεγαλύτερο
του 10% των πωλήσεων, εκτός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που να δικαιολογεί αυξημένη
εξάρτηση και επομένως εμπορικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αξιολογημένο
ιστορικό πιστώσεων. Η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένος πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος
προκύπτει από τις απαιτήσεις της και για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων συνολικού ύψους € 688 χιλ.
Επιπλέον σε περίπτωση ταμειακών δυσκολιών η εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα μέσω
δανεισμού από την μητρική εταιρεία. Για την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών εγγυάται η μητρική
εταιρεία μέσω επιστολής υποστήριξης “ letter of support ”.
Δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος στην εταιρεία , αφού όλες σχεδόν οι συναλλαγές γίνονται
σε ευρώ.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης πραγματοποιούνται επί το
πλείστον από την μητρική εταιρεία
Τα στοιχεία της Εταιρείας έχουν ως εξής:
ΕΔΡΑ: ΖΑΙΜΗ 1 & ΨΑΘΑ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 999983264
ΔΟY: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε:48655/01ΑΤ/Β/01/316(2001)
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
Αθήνα, 14/3/2018
Ο Προέδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Zvi Caspy

Paolo Ficini

ΑΦΜ: 159763990

ΑΦΜ: 121378492

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2017έως την 31η Δεκεμβρίου 2017

[12]

TI Sparkle Greece S.A

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε '000€

σημ.

31/12/2017

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ακίνητα

4

14.197

15.542

Μηχανολογικός εξοπλισμός

4

14.110

15.502

Λοιπός εξοπλισμός

4

Σύνολο

550

577

28.857

31.621

2.115

2.475

2.115

2.475

362

292

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

5

Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

4

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

-

68

70

Έξοδα δικαιωμάτων χρήσης (μακροπρόθεσμο μέρος)

6

4.915

5.191

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

4.984

5.261

36.318

39.649

2.473

1.350

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

7

Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου

8

857

1.237

Λοιπές απαιτήσεις

9

1.123

1.333

Έξοδα δικαιωμάτων χρήσης

6

279

279

-

128

36

10

842

546

5.702

4.781

Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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ποσά σε '000€

σημ.

31/12/2017

31/12/2016

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

11

Σύνολο

369

369

369

369

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

12

1.755

1.755

-

14.542

16.656

16.297

18.410

16.665

18.779

Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

-

318

290

Λοιπές προβλέψεις

-

172

172

490

462

-

279

0

15

6.254

6.690

6.533

6.690

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων (Μακρόπρόθεσμο μέρος)
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια.

13

14.954

14.954

Εμπορικές υποχρεώσεις

14

2.288

2.216

Λοιποί φόροι και τέλη

-

90

68

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

-

81

88

Λοιπές υποχρεώσεις

-

2

301

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

-

419

377

Έσοδα επόμενων χρήσεων

497

494

18.331

18.499

Σύνολο υποχρεώσεων

24.865

25.189

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

42.020

44.430

Σύνολο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2017έως την 31η Δεκεμβρίου 2017

15

[15]

TI Sparkle Greece S.A

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017
σημ.

ποσά σε '000€

Κύκλος εργασιών

31/12/2017

31/12/2016

16

10.784

-

276

194

Παροχές σε εργαζόμενους

17

(1.985)

(1.986)

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Λοιπά συνήθη έσοδα

12.426

18

(4.911)

(5.114)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων

-

(67)

(68)

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

-

47

19

Λοιπά έσοδα και κέρδη

-

Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις

4-5

Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

19

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-

236
5.708

(6.082)

(5.720)

(1.894)

(12)

(207)

(343)

2

1

(2.099)

(355)

(15)

(134)

(2.114)

(489)

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο καθαρής
θέσης

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

44
4.188

-

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017

ποσά σε '000€

σημ.

01 Ιανουαρίου 2016

Κεφάλαιο

Αποθεματικά
369

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

37

18.862

19.268
(489)

-

-

(489)

-

1.717

(1.717)

-

31 Δεκεμβρίου 2016

369

1.755

16.656

18.779

01 Ιανουαρίου 2017

369

1.755

16.656

18.779

-

-

(2.114)

(2.114)

369

1.755

14.542

16.665

Σχηματισμός αποθεματικών νόμου

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
31 Δεκεμβρίου 2017
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Σημειώσεις επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1

Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία

1.1 Σύσταση
Η «TI SPARKLE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»(εφεξής «η εταιρεία») έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας και είναι
καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 48655/01ΑΤ/Β/01/316 (2001)
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.):

48655/01ΑΤ/Β/01/316 (2001)

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου:

004234701000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

999983264, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:

Ζαΐμη 1 και Ψαθά, 151 27 Μελίσσια,

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος

Zvi Pinchas Caspy

Η θητεία του Δ.Σ ισχύει για τρία έτη από την ημέρα της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήτοι από την 30/11/2017
και το αργότερο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση για
την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2020

Αντιπρόεδρος

Giuseppe Valentino

Διευθύνων Σύμβουλος

Paolo Ficini

Μέλος

Carlo De Gennaro

Μέλος

Patrizia Nobile

1.2 Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας, έχει οριστεί σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού της
(09/04/2001).
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των Μετόχων.
1.3 Έδρα
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ζαΐμη 1 και Ψαθά, στα Μελίσσια Αττικής, όπου βρίσκονται
τα κεντρικά της γραφεία.
1.4 Αντικείμενο Δραστηριότητας
Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:
 Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο
όνομα της και για λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα:
-

Η εγκατάσταση και η ανάπτυξη ψηφιακών υποβρυχίων καλωδιακών συστημάτων
οπτικών ινών για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς.

-

Η πόντισης, εγκατάσταση, η κυριότητα και η λειτουργία τμημάτων ψηφιακών
υποβρυχίων καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών που βρίσκονται εντός και εκτός
του ελληνικού εδάφους.

-

Η κυριότητα και λειτουργία των ηπειρωτικών σταθμών των δικτύων στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

-

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δια μέσου ψηφιακών υποβρυχίων
καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κάθε
ενέργεια που συνδέεται με αυτήν. Ειδικότερα η παροχή εύρους φάσματος με υψηλή
χωρητικότητα από την Ελλάδα σε άλλες χώρες και το αντίστροφο.
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-

Η παραγωγή, προμήθεια, εμπόριο ενέργειας κάθε τύπου (ενεργώντας ως Σ.Η.Θ.Υ.Α
ή ως εν γένει παραγωγός ενέργειας)

-

Η ανάληψη όλων των έργων και των προμηθειών που συνδέονται με τα ανωτέρω.

-

Η κατασκευή, προμήθεια ή η εγκατάσταση των απαραίτητων εγκαταστάσεων και του
απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.

-

Η συμμετοχή στην διοίκηση άλλων εταιρειών ή νομικών προσώπων προς επίτευξη
του σκοπού της

-

Η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

-

Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και η ανάληψη κάθε ενέργειας που
συνδέεται με τα ανωτέρω.

-

Η συμμετοχή σε κάθε είδους και η δημιουργία κάθε είδους εταιρειών ή άλλων
ενώσεων νομικών προσώπων ή η δημιουργία κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες ή
ενώσεις νομικών προσώπων οι οποίες ήδη υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν στην
Ελλάδα και το εξωτερικό με τους ίδιους, παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς από αυτούς
της εταιρείας.

-

Η παροχή υπηρεσιών, συμβουλών, τεχνογνωσίας και εν γένει η παροχή υπηρεσιών
επίβλεψης, οργάνωσης, κατασκευής, προμήθειας, διαχείρισης σε σχέση με όλα τα
ανωτέρω και σε σχέση με κάθε μορφή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας και υπηρεσιών
που σχετίζονται με Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα, Κέντρα δεδομένων, τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα και δίκτυα παραγωγής και παροχής ενέργειας κάθε τύπου και συναφή
εξοπλισμό.

-

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, διαδικτύου, μετάδοσης και αποθήκευσης
δεδομένων, εικονικής υπολογιστικής υποδομής, περιεχομένου, φωνής και εικόνας,
πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας και κάθε
συναφούς υπηρεσίας και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου οργάνωσης, διαχείρισης
και ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων και παροχής σχετικής τεχνογνωσίας σε
τρίτους.

Οι σκοποί της εταιρείας μπορούν να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1.5 Μητρική εταιρεία
Η εταιρία ενοποιείται σε επίπεδο ομίλου από την μητρική εταιρία TI SPARKLE SPA στην Ιταλία
μετά από συγχώνευση της πρώην μητρικής TI SPARKLE IRELAND LTD με την TI SPARKLE SPA
Ιταλίας. Σε τελικό επίπεδο ομίλου οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται
στην TELECOM ITALIA στην Ιταλία.
Οι χρηματοοικονομικές
http://www.tisparkle.com.

καταστάσεις
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2

Βάση κατάρτισης και παρουσίασης Οικονομικών Καταστάσεων

2.1 Κατηγορία μεγέθους βάσει Ν. 4308/2014
Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
2.2 Μακροοικονομικό περιβάλλον:
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια
σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς
επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν
χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια επίπτωση στις εγχώριες δραστηριότητες της
Εταιρείας, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα υφίστανται
μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου
προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις
δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα.
Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση
της Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές
μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες
ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες
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, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν
απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017.
2.3 Βάση κατάρτισης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017,
έχουν καταρτισθεί βάσει των προβλέψεων του νόμου 4308/2014 που αναφέρονται στη κατηγορία
μεσαίων οντοτήτων.
Περαιτέρω, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του
ενεργητικού στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και στο ανακτήσιμο ποσό (εφόσον απαιτείται).
2.4 Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης
της δραστηριότητας (going concern).
Η Διοίκηση, εξ’ όσον γνωρίζει, εκτιμά ότι δεν συντρέχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες σχετικά με
γεγονότα ή καταστάσεις που να εγείρουν σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της
εταιρείας να συνεχίσει την λειτουργία της με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μητρική εταιρεία έχει δώσει επιστολή υποστήριξης προς την TI
Sparkle Greece SA σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί οικονομική ενίσχυση.
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2.5 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
Για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεών της, η εταιρεία επέλεξε να παρουσιάσει:
-

τα στοιχεία του ισολογισμού με διάκριση μεταξύ κυκλοφορούντων και μη κυκλοφορούντων
στοιχείων και

-

τα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων κατά φύση (by nature)

2.6 Νόμισμα παρουσίασης και λειτουργικό νόμισμα
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες του ευρώ (€), το οποίο
είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί.
Όσον αφορά τις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις
ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά
την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των χρηματοοικονομικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού,
διαγράφονται στα αποτελέσματα.
2.7 Καλυπτόμενη περίοδος
Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καλύπτουν την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων
της χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2.8 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας την 14/3/2018 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Γ.Σ των μετόχων.
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3

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων παρατίθενται παρακάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για το
σύνολο των παρουσιαζόμενων περιόδων.
3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση
ή επιδιωκόμενη χρήση.
Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον
ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη
ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:
Κτίρια

έως 50 έτη

Μηχανήματα , Δίκτυα, Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 7 έως 25 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7 έως 25 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
στο τέλος κάθε χρήσης και σε περίπτωση που μεταβληθούν, οι αλλαγές που προκύπτουν
αντιμετωπίζονται ως αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις.
3.2 Άυλα πάγια στοιχεία
Αρχική καταχώριση
Τα άυλα πάγια στοιχεία, περιλαμβάνουν λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις άδειες
παραχώρησης που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία και καταχωρούνται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που είχαν ήδη ξεκινήσει ήδη να αποσβένονται βάσει των διατάξεων
της φορολογικής νομοθεσίας παραμένουν στο κονδύλι των άυλων μέχρι και την ολοσχερή
απόσβεση τους.
Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα άυλα πάγια στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:
Λογισμικό

5 έτη

Δικαιώματα παραχώρησης 15 έτη
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3.3 Απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται
σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης
προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η
αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου
χαρακτήρα.
Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν:
 η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του
χρόνου ή της κανονικής χρήσης του,
 δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της εταιρείας,
 η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που
είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και
 απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο.
Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν
παύουν να υφίστανται.
Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη
λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης.
3.4 Παύση αναγνώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν
δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του.
Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης ενός παγίου στοιχείου
προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της
λογιστικής αξίας του στοιχείου.
Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης ενός παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο αυτό παύει να αναγνωρίζεται.
3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν δοσμένες εγγυήσεις,
εμπορικές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Αρχική αναγνώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος
κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης.
Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της σταθερής μεθόδου, αντί του
κόστους κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει
σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
H μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους κτήσης χρησιμοποιείται μόνο κατά την επιμέτρηση έντοκων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και
εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.
Παύση αναγνώρισης
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων.
Απομείωση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν
σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:
 Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου
των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή
 η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν
η εύλογη αξία υπάρχει) ή
 δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών
δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό
που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:
 την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη µε τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή
 την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη µε το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως
κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται
μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα,
για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Παρουσίαση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη
κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης και το συμβατικό ή
εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους.
3.6 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει
της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως.
Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του
σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να
επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και επιμετρώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης
αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
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3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας, τις βραχυπρόθεσμες, μέχρι 3 μήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού
ρίσκου.
3.8 Στοιχεία Καθαρής Θέσης
Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:
 Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, συμπεριλαμβανομένου:
-

του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και

-

οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση
κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων
συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία της εισφοράς.

 Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή
του καταστατικού.
 Τα αποτελέσματα εις νέο.
3.9 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή συμβατική υποχρέωση, ως
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανόν να χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την
διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά μπορούν να υπολογισθούν με σχετική
ακρίβεια.
Οι προβλέψεις καταχωρούνται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του
ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, επιμετρώνται βάσει αναλογιστικής
μελέτης που έχει εκπονηθεί από αναγνωρισμένο επαγγελματία αναλογιστή, βάσει της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method).
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των
προβλέψεων αυτών αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
3.10 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμης λήξεως, τόσο κατά την αρχική καταχώριση,
όσο και μεταγενέστερα, επιμετρώνται στο οφειλόμενο ποσό τους.
Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την
ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι
υποχρεώσεις αναγνωρίστηκαν αρχικά.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μακροπρόθεσμης λήξεως, αναγνωρίζονται αρχικά στο καθαρό
ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο
έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.
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Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε
οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και
αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.11 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δουλευμένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
Η Εταιρία πραγματοποιεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού βάσει αναλογιστικής μελέτης που
έχει εκπονηθεί από αναγνωρισμένο επαγγελματία αναλογιστή, βάσει της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method). Διαφορές που προκύπτουν
είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη
ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
3.12 Μισθώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου μεταφέρονται ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας στον μισθωτή
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Η χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως πάγιο
στο οποίο γίνονται αποσβέσεις και ως δάνειο στο οποίο υπάρχουν χρηματοοικονομικά έξοδα.
Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές
μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της μίσθωσης
Επίσης η εταιρεία καταβάλει ενοίκιο για την χρήση των κτιρίων της Έδρας της εταιρείας που
βρίσκεται στα Μελίσσια και το εν λόγω μισθωτήριο λήγει τον Σεπτέμβριο του 2021.
3.13 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση.
3.14 Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2017έως την 31η Δεκεμβρίου 2017

[25]

TI Sparkle Greece S.A

3.15 Φόροι εισοδήματος
3.15.1 Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.
 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
3.15.2 Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία έχει επιλέξει να μην αναγνωρίσει αναβαλλόμενους φόρους στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
3.16 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη
είναι ελάχιστη.
3.17 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις
των οικονομικών καταστάσεων.
3.18 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην εταιρεία και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από
φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και ενοικιάσεις κεραιών
Η εταιρεία έχει έσοδα από τις υπηρεσίες συστέγασης και χωρητικότητας στα κέντρα δεδομένων της
εταιρείας καθώς και από ενοικιάσεις κεραιών.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και τις ενοικιάσεις κεραιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο
εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, σύμφωνα με το βαθμό ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση
πάντα και με την πραγματική αξία της υπηρεσίας ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που
έχουν συμφωνηθεί.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα
ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μίσθιου.
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
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3.19 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο
καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας µε την ισχύουσα συναλλαγματική
ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των
χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού , αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
3.20 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία
αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα,
ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι
σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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4

Ενσώματα πάγια στοιχεία

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων της εταιρείας στη διάρκεια των δύο παρουσιαζόμενων περιόδων, είναι οι εξής:
Ποσά σε '000€
Αξία κτήσης την 31/12/2015
Προσθήκες
Απομείωση
Πωλήσεις
Αξία κτήσης την 31/12/2016
Προσθήκες
Απομείωση
Αξία κτήσης την 31/12/2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2015
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2016
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2017
Λογιστική αξία την 31/12/2016
Λογιστική αξία την 31/12/2017

2.702
(68)
2.634
335
(67)
2.902

28.559
49
28.608
1
28.609

56.178
2.319
(172)
58.325
2.238
60.563

Έπιπλα &
Σκεύη
511
583
1.093
311
1.404

-

14.063
1.637
15.700
1.613
17.313

39.373
3.532
(81)
42.823
3.630
46.453

414
102
516
338
854

53.850
5.271
(81)
59.039
5.581
64.620

2.634
2.902

12.908
11.296

15.502
14.110

577
550

31.621
28.857

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Σύνολο
87.950
2.951
(68)
(172)
90.661
2.884
(67)
93.478

Στις προκαταβολές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία και προκαταβολές περιλαμβάνονται € 362 χιλ. που αφορούν προκαταβολές εξοπλισμού του Data
Center στη Μεταμόρφωση.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.
Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων.
Βάσει ελέγχου απομείωσης της αξίας από ορκωτό εκτιμητή έχει γίνει απομείωση της αξίας του οικοπέδου στην Μεταμόρφωση.
Η σωρευμένη απομείωση των οικοπέδων της εταιρείας στο τέλος της χρήσης, ανέρχεται σε ποσό € 2.383 χιλ. Τα αποτελέσματα της χρήσης έχουν
επιβαρυνθεί με ζημιές απομείωσης € 67 χιλ. (2016: € 68 χιλ.).
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5

Άυλα πάγια στοιχεία

Τα άυλα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες χρήσης λογισμικού, λογισμικά προγράμματα και
χρηματοδοτική μίσθωση αρχικού κόστους € 2.213 χιλ., για μισθώσεις γραμμών η οποία
περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα.
Οι μεταβολές των άυλων παγίων της εταιρείας στη διάρκεια των δύο παρουσιαζόμενων περιόδων,
αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε '000€
Αξία κτήσης την 31/12/2015
Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2016
Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2017

Λογισμικό
606
261
867
129
995

Δικαιώματα
3.707
601
4.309
1
4.310

Λοιπά
1.391
972
2.363
11
2.375

Σύνολο
5.704
1.835
7.539
141
7.680

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2015
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2016
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2017

487
91
578
176
754

2.066
217
2.284
237
2.521

2.061
141
2.201
89
2.290

4.615
449
5.063
501
5.565

Λογιστική αξία την 31/12/2016
Λογιστική αξία την 31/12/2017

288
241

2.025
1.789

162
85

2.475
2.115

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.
Επί των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους
δεσμεύσεις.

6

Έξοδα δικαιωμάτων χρήσης

Τα έξοδα δικαιωμάτων χρήσης αφορούν συμβόλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας για χρήση
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από την Εταιρεία. Η τιμολόγηση της υπηρεσίας προς την Εταιρεία,
για τα δικαιώματα χρήσης, έχει πραγματοποιηθεί κατά την σύναψη του συμβολαίου και
αναγνωρίζεται αρχικά στο ενεργητικό σαν μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες απαιτήσεις. Κατά την
διάρκεια των χρήσεων, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα σαν έξοδο το μέρος της τιμολόγησης που
αποσβένεται με βάση την διάρκεια της σύμβασης. Για το 2017 το ποσό που αναγνωρίστηκε στα
αποτελέσματα σαν έξοδο ήταν € 279 χιλ (2016: € 300 χιλ).

7

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:
Ποσά σε '000€

31/12/2017

31/12/2016

Πελάτες

3.160

2.038

Απομείωση πελατών

(688)

(688)

2.473

1.350

Σύνολο
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Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε '000€
Υπόλοιπο έναρξης

31/12/2017
688

675

-

12

688

688

Νέα πρόβλεψη (αναγνώριση στα αποτελέσματα)
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2016

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης.
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των απαιτήσεων.

8

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Το κονδύλι της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Δουλευμένα έσοδα περιόδου» ποσού € 857 χιλ.
(έναντι € 1.237 χιλ. την προηγούμενη χρήση), περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο μέρος του έσοδα από
την μητρική εταιρεία TI SPARKLE SPA για παροχή υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν τον Ιανουάριο
του 2018.

9

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:
Ποσά σε '000€

31/12/2017

31/12/2016

Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος

119

124

Χρεωστικό ΦΠΑ

844

1.209

Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές

161

-

1.123

1.333

Σύνολο

10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν:
Ποσά σε '000€
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016
2

2

840

544

842

546

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας

11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 369 χιλ και αποτελείται από 6.146 πλήρως
εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30 εκάστη.

12 Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της εταιρείας αποτελούνται από τακτικό αποθεματικό ποσού € 37 χιλ. καθώς και
από αποθεματικό ποσού € 1.717 χιλ. που αφορά υπαγωγή σε επενδυτικό σχέδιο, στην κατηγορία
της Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του
Ν.3908/2011, όπως ισχύει, για την ενίσχυση της εταιρείας με το κίνητρο της φορολογικής
απαλλαγής.
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται,
από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει
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το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας
απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.

13 Δανεισμός
Έχει χορηγηθεί στην TI SPARKLE GREECE SA δάνειο από εταιρεία του ομίλου που εδρεύει στο
Λουξεμβούργο, την TELECOM ITALIA FINANCE και το υπόλοιπο του με 31/12/2017 όσον αφορά
το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 14.954 και παραμένει το ίδιο με το υπόλοιπο την
31/12/2016.
Το δάνειο λήγει την 20/06/2018.

14 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανοιχτά υπόλοιπα προμηθευτών.
Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη
αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει
την λογιστική αξία τους.
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασμούς για την εταιρεία.

15 Έσοδα επόμενων χρήσεων
Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν συμβόλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας για χρήση
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού πελατών της Εταιρείας. Η τιμολόγηση της υπηρεσίας προς την
Εταιρεία, για τα δικαιωμάτα χρήσης, έχει πραγματοποιηθεί κατά την σύναψη του συμβολαίου και
αναγνωρίζεται αρχικά στις υποχρεώσεις σαν μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Κατά
την διάρκεια των χρήσεων, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα σαν έσοδο το μέρος της τιμολόγησης
που αποσβένεται με βάση την διάρκεια της σύμβασης. Για το 2017 το ποσό που αναγνωρίστηκε
στα αποτελέσματα σαν έσοδο ήταν € 497 χιλ (2016: € 413 χιλ).

16 Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε '000€

31/12/2017

31/12/2016

Πωλήσεις προϊόντων

3

1

Πωλήσεις υπηρεσιών

10.781

12.425

10.784

12.426

Σύνολο

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων υπηρεσιών περιλαμβάνει κυρίως έσοδα από υπηρεσίες
χωρητικότητας και συστέγασης των πελατών στα data centres και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών που
κατέχει η εταιρεία.

17 Παροχές σε εργαζόμενους
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν:
Ποσά σε '000€
Μικτές αποδοχές

31/12/2017

31/12/2016

1.330

1.328

Εργοδοτικές εισφορές

340

335

Λοιπές παροχές

287

304

Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)
Σύνολο
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Ο μέσος όρος προσωπικού για την τρέχουσα χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017, ήταν 32 άτομα, ενώ για
την προηγούμενη (1/1/2016 – 31/12/2016) ήταν 32.

18 Λοιπά έξοδα και ζημίες
Τα λοιπά έξοδα και ζημίες :
Ποσά σε '000€
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές διακανονισμού

31/12/2017

31/12/2016
-

55

Αμοιβές για υπηρεσίες

1.702

1.678

Ενέργεια

1.607

1.625

Ύδρευση

2

2

Τηλεπικοινωνίες

47

51

Ενοίκια

91

92

Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Διαφήμιση και προβολή

36

33

959

881

1

4

55

63

403

448

Λοιπές ζημιές

4

117

Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές

3

4

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

-

50

Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

-

12

4.911

5.114

19 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Το κονδύλι περιλαμβάνει χρεωστικούς τόκους από το δάνειο της εταιρίας και από τις συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (προμήθειες εγγυητικών, τραπεζικά
έξοδα).

20 Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Οι συνδεδεμένες εταιρείες με τις οποίες η εταιρία έχει συναλλαγές κατά τις χρήσεις 2016-2017
παρατίθενται παρακάτω:
 TI SPARKLE IRELAND LTD, αποτελεί την μητρική εταιρία της TI SPARKLE GREECE
έχοντας συμμετοχή στο κεφάλαιο της. Την 31/7/2017 η TI SPARKLE IRELAND LTD
συγχωνεύτηκε με την TELECOM ITALIA SPARKLE SPA με αποτέλεσμα το 100% των
μετοχών της TI SPARKLE GREECE να μεταφερθεί στην TELECOM ITALIA SPARKLE SPA.
Οι συναλλαγές που έχει με την εταιρία είναι η παροχή και λήψη υπηρεσιών διοικητικής
φύσεως.
 TELECOM ITALIA FINANCE, αποτελεί συνδεδεμένη της μητρικής εταιρίας και ασκεί επιρροή
στην TI SPARKLE GREECE. Οι συναλλαγές οι οποίες υπάρχουν αφορούν κυρίως λήψη
υπηρεσιών και χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 TELECOM ITALIA SPARKLE SPA, αποτελεί συνδεδεμένη της μητρικής εταιρίας και ασκεί
επιρροή στην TI SPARKLE GREECE. Οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ
των δύο εταιριών είναι κυρίως παροχή υπηρεσιών και απο τις δύο πλευρες.
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 TI SPARKEL TURKEY TELEKOMUNIKASYON αποτελεί συνδεδεμένη εταιρία της μητρικής.
Οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο εταιριών είναι κυρίως παροχή
τηλ/κων υπηρεσιών.
 TI SPARKLE MED SPA, αποτελεί συνδεδεμένη εταιρία της μητρικής. Οι συναλλαγές οι
οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο εταιριών είναι κυρίως παροχή τηλ/κων
υπηρεσιών.
20.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ποσά σε '000€
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

31/12/2017

31/12/2016

5.186

7.064

1.963

5.689

TI SPARKLE TURKEY TELEKOMUNIKASYON

2

2

TI SPARKLE MED SPA

7

5

3.213

1.367

227

359

191
36

325
34

4.959

6.705

TI SPARKLE IRELAND LTD

TELECOM ITALIA SPARKLE SPA
Λήψη υπηρεσιών
TELECOM ITALIA FINANCE
TELECOM ITALIA SPA
Σύνολο

Η εταιρεία δεν έδωσε αμοιβές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στην διοίκηση πέρα από τις
αμοιβές μισθοδοσίας τους.
20.2 Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Ποσά σε '000€
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

31/12/2017

31/12/2016

2.595

1.388

TI SPARKLE IRELAND LTD

-

160

TI SPARKLE TURKEY TELEKOMUNIKASYON

-

1

2.595

1.228

15.189

15.308

992

15.092

TELECOM ITALIA SPARKLE SPA
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
TELECOM ITALIA FINANCE
TELECOM ITALIA SPA
Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη
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217

(12.594)

(13.920)
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21 Λοιπές πληροφορίες
21.1 Προτεινόμενη διάθεση κερδών χρήσης
Με δεδομένο ότι η χρήση ήταν ζημιογόνος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς την Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.
21.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή
προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του
φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με την επιφύλαξη
ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και
υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί
παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην
κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Η εταιρία ελέγχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές και έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό για τις
χρήσεις 2012 - 2016. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εκτίμησή
μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
21.3 Εμπράγματα βάρη
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάση ή άλλου είδους δεσμεύσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας.
21.4 Εγγυήσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι χορηγηθείσες εγγυήσεις προς τρίτους (καλής εκτέλεσης) ανέρχονται σε
ποσό € 9 χιλ. (2016: € 73 χιλ.).
21.5 Επίδικες υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας .
21.6 Συνολικό χρέος
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας παρατίθεται παρακάτω:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/12/2017
Ποσά σε '000€
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός 12
μηνών
2.288

1 έως 5 έτη

Σύνολο
-

2.288

14.954

-

14.954

17.242

-

17.242

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/12/2016
Ποσά σε '000€
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο
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Εντός 12
μηνών
2.216

1 έως 5 έτη

Σύνολο
-

2.216

14.954

-

14.954

17.170

-

17.170
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Το μακροπρόθεσμο δάνειο της εταιρείας λήγει στις 20/06/2018 και δεν έχει συγκεκριμένους όρους
αποπληρωμής.
Δεν έχουν δοθεί εξασφαλίσεις για το συνολικό χρέος της εταιρείας.
21.7 Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Οι σημαντικότερες συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας αφορούν σε
κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

δεσμεύσεις για

Παρακάτω παρατίθενται πίνακας με τις ελάχιστες μελλοντικές καταβολές στα πλαίσια της σχετικής
σύμβασης:
Εντός 12
μηνών

Ποσά σε '000€
Λοιπές καταβολές βάσει συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (OA&M)
Σύνολο

Πάνω από 5
έτη

1 έως 5 έτη

Σύνολο

84

420

336

840

84

420

336

840

21.8 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η εταιρεία μισθώνει αυτοκίνητα και την έδρα στα Μελίσσια στο πλαίσιο συμβάσεων λειτουργικής
μίσθωσης.
Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών μισθωμάτων για τα αυτοκίνητα στα πλαίσια των συμβάσεων
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Εντός 12
μηνών

Ποσά σε '000€

1 έως 5 έτη

Σύνολο

την 31/12/2017

4

156

160

την 31/12/2016

30

55

85

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών μισθωμάτων για το ενοίκιο της έδρας στα πλαίσια των
συμβάσεων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Εντός 12
μηνών

Ποσά σε '000€

1 έως 5 έτη

Σύνολο

την 31/12/2017

42

116

158

την 31/12/2016

42

158

200

21.9 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία και τα οποία ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή στην λειτουργία της εταιρείας.
Αθήνα 14/3/2018
Ο Προέδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Zvi Caspy

Paolo Ficini

Κλεάνθης Πλιάτσικας

ΑΦΜ: 159763990

ΑΦΜ: 121378492

ΑΦΜ: 032061386
Α.Μ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ: 0029300
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