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Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων                                                                                                       

 

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Ιουνίου 2018. 

 

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση προς 

έγκριση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SYNERGY K.E.K. A.E. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2017 - 31/12/2017 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «SYNERGY K.E.K. A.E.» παρουσιάζει την Έκθεση του για τις 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η Έκθεση 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η Εταιρεία 

καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις, και σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Στην παρούσα, περιγράφονται πληροφορίες της Εταιρείας «SYNERGY K.E.K. A.E.», που στοχεύουν σε 

μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και 

τις μεταβολές που επήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και 

την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως, καθώς επίσης γίνεται 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει 

και αναφορά σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. 

 

Επιχειρηματικό μοντέλο (στόχοι, βασικές αξίες, κύριες στρατηγικές, αρχές διοίκησης και 

διαχείριση) 

Η «SYNERGY K.E.K. A.E.» από την ίδρυση της, δραστηριοποιείται με σκοπό επιμορφωτικό, μελετητικό 

και κυρίως εκπαιδευτικό και γενικά υποβοηθητικό σε εργασίες παροχής υπηρεσιών. 

Αναλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με 

εξειδίκευση σε πλήθος θεματικών αντικειμένων. 

 

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και σε 

άλλες δραστηριότητες για την αξιοποίηση κοινοτικών και άλλων πόρων. 

 

Σημαντικά γεγονότα της Χρήσης 2017 

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή 

της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα για την εταιρεία.  
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Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας - Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας της τρέχουσας και 

προηγούμενης χρήσης 

Κατά την χρήση 1/1/17 έως 31/12/17 o κύκλος εργασιών της εταιρείας μας εμφάνισε σημαντική 

αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Μάλιστα, η αύξηση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα 

ικανοποιητική, λόγω του γεγονότος ότι ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί μεγάλος αριθμός 

συγχρηματοδοτούμενων έργων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 

Παρά την παρατεταμένη κρίση κατά τα τελευταία έτη σε όλο το φάσμα της οικονομικής 

δραστηριότητας, καθώς και την αρνητική εικόνα στα οικονομικά μεγέθη που εμφάνισε ο κλάδος της 

επαγγελματικής κατάρτισης πανελλαδικά κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις, η εταιρεία στο πλαίσιο της 

ανωτέρω χρήσης (1/1/17 έως 31/12/17) κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα στα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.  

 

Η Εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα 

με τον νόμο Ν. 4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014. 

 

Αποτελέσματα Χρήσεως  

Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή 

κερδών. 

Η εταιρεία, στο πλαίσιο της πολυετούς δραστηριότητάς της, δεν πραγματοποίησε μέχρι τώρα 

σημαντικές ζημίες που να θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή της λειτουργία. Αντίστοιχα, δεν αναμένεται να 

πραγματοποιήσει σημαντικές ζημιές στο προβλεπόμενο μέλλον.  

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Δεν κατέχονται από την Εταιρεία ίδιες μετοχές στην λήξη της τρέχουσας περιόδου. 

 

Ιδιες μετοχές 

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές την 31/12/2017. 

 

Ακίνητα της Εταιρείας 

Η εταιρεία έχει στην απόλυτη κυριότητα της ένα ακίνητο (οικόπεδο) στο Δήμο Μαραθώνα του νομού 

Αττικής, το οποίο απέκτησε κατά την χρήση του2012. Το εν λόγω ακίνητο είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο. 
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Υποκαταστήματα Εταιρείας 

Η εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστημα στην Πιερία και συγκεκριμένα στην πόλη της Κατερίνης. 

 

Συμμετοχές της εταιρείας 

Η εταιρία συμμετέχει σε ποσοστό 100% στην εταιρεία EUROKDK ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31.12.2017, την οποία ενοποιεί με ολική ενοποίηση. 

Το 2017 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά, καθώς τα έργα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  της περιόδου 2014-

2020, στα οποία θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία, αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του τρέχοντος 

έτους (2018). Η εταιρεία διαθέτει την εμπειρία και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και έχει 

προετοιμαστεί κατάλληλα για να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα τα έργα που θα 

ενεργοποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο.  

Στη βάση των ανωτέρω, εκτιμάται ότι η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις για να κλείσει κερδοφόρα την 

επερχόμενη χρήση, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες της δεν είναι πάγιες, αλλά διαμορφώνονται με 

βάση τα έργα που αναλαμβάνει, οπότε παρέχεται στην εταιρεία η ευελιξία να τις καθορίζει ανάλογα 

με την πορεία εξέλιξης των έργων και κατ΄αυτόν τον τρόπο να τις διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα.  

 

    Διαθέσιμο Συνάλλαγμα 

Η εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2017 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες και μη, επιδόσεων της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης 

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονομική θέση της Εταιρείας είχαν την ακόλουθη 

εξέλιξη: 

�είκτης εταιρείας Βάση Υπολογισµού 31/12/2017 31/12/2016

Δείκτες βραχυπρόθεσµης ρευστότητας

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό 311.363 188.985

(Current Ratio) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 527.512 448.956

Δείκτης βιωσιµότητας

2ανεισµός προς Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσµος δανεισµός 0 0

Ίδια κεφάλαια 404.294 523.489

Δείκτες αποδοτικότητας

Ταχύτητα κυκλοφορίας απασχολούµενων Πωλήσεις 641.886 411.646

κεφαλαίων Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσµος δανεισµός 404.294 523.489

Return on shareholders’ funds Αποτέλεσµα προ φόρων -97.053 -158.688

(ROE) Ίδια κεφάλαια 404.294 523.489

Μικτό περιθώριο Μικτό αποτέλεσµα 248.150 130.969

Πωλήσεις 641.886 411.646

Περιθώριο κέρδους Αποτέλεσµα χρήσης -97.053 -158.688

Πωλήσεις 641.886 411.646

0,59 0,42

0,39 0,32

-0,15 -0,39

0,00 0,00

1,59 0,79

-0,24 -0,30
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Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων 

Δείκτης επίτευξης στόχων  

Η Διοίκηση της Εταιρείας θέτει σαφείς στόχους στους διευθυντές των τμημάτων και το κάθε τμήμα 

προσπαθεί να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής και άμεση συνεργασία της 

διοίκησης με το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οι στόχοι οι οποίοι θέτονται από τη διοίκηση είναι στα 

πλαίσια του εφικτού, και σε εύλογα διαστήματα επαναξιολογούνται.  

Τα αποτελέσματα των στόχων  που συγκεντρώνονται, εξετάζονται από τη διοίκηση της Εταιρείας με 

μεγάλη προσοχή και αξιολογούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό 

καλύτερη λήψη αποφάσεων. Το σύστημα μέτρησης της αποδοτικότητας είναι ευθυγραμμισμένο με 

τους σκοπούς - στόχους και την ουσιαστική απόδοση της Επιχείρησης. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

δεικτών αποδοτικότητας που χρησιμοποιούνται για «επιχειρησιακό» σκοπό και των δεικτών που 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συλλογικής απόδοσης. 

 

Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και στην τεχνολογική εξέλιξη.  

 

Κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους.  

Στόχος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της ενδεχόμενης 

αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που είναι δυνατόν να προκύψει. 

Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται 

κατωτέρω :  

• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, 

• Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για 

την μείωση των κινδύνων και 

• Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα και δεν εφαρμόζει 

λογιστική αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών μέσων.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει ιδιαίτερα σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε μικρό αριθμό 

πελατών. Επίσης έχουν θεσπιστεί διαδικασίες με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη 

είσπραξης απαιτήσεων. 
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Επίσης για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων από τη μη είσπραξη απαιτήσεων 

σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι τιμολογήσεις γίνονται σε ευρώ, οπότε μέχρι 

σήμερα ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται. Παρόλα αυτά η Διοίκηση της εταιρείας 

παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και 

αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν 

λόγω κίνδυνος δεν θεωρείται σημαντικός. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας - ταμειακών ροών - κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Η εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή διάρθρωση και δείκτη ρευστότητας.  

Με τον κατάλληλο συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων από λειτουργικές ταμειακές ροές και των 

εγκεκριμένων τραπεζικών πιστωτικών ορίων επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση του 

κεφαλαίου κίνησης και της ρευστότητας. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Η εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της που αφορά την παροχή υπηρεσιών δεν έχει 

σημαντική συμβολή στη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Οι βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της είναι οι παρακάτω: 

1. Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα εφαρμόζει όλες τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις 

ώστε να ελαχιστοποιήσει την αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία της στο περιβάλλον 

2. Η εταιρία δεσμεύεται σε όλα τα επίπεδα και λειτουργίες  του οργανισμού για συνεχή 

βελτίωση σε σχέση με τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις οι οποίες καταγράφονται και θα 

αξιολογούνται έναντι προκαθορισμένων στόχων  

3. Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα συνεργάζεται με εταιρείες με παρόμοια περιβαλλοντική 

φιλοσοφία 

 

Ανθρώπινο δυναμικό (εργασιακά ζητήματα) 

Στην Εταιρεία απασχολήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά μέσο όρο 11 άτομα. Με την ακεραιότητα, 

την υπευθυνότητα και την εργατικότητα τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην καταξίωση της Εταιρείας. 

Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με γνώμονα πάντα την 

ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των ατομικών 

ικανοτήτων, την ατομική προσφορά και την δημιουργικότητα χωρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. Η 
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Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, 

προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό με 

πλήρη γνώση του αντικειμένου εργασιών έτοιμο να ανταποκριθεί με ευαισθησία και επαγγελματισμό 

στις νέες οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του κλάδου που 

δραστηριοποιείται. 

 

Προβλεπόμενη πορεία της - Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 

Εξ όσων υπολογίζουμε η πορεία της εταιρείας κατά την επόμενη διαχειριστική χρήση θα είναι 

ικανοποιητική και κερδοφόρα. Η εκτίμηση για τη χρήση του 2018 είναι ότι ο κύκλος εργασιών θα 

παρουσιάση αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ σε θετικά επίπεδα αναμένεται να 

κινηθεί και η κερδοφορία της εταιρείας. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας έχει καταγράψει αύξηση 55,93% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση 2016. 

Αν και το 2018 φαίνεται ότι θα είναι εξίσου δύσκολη χρονιά καθώς η οικονομική κρίση που υπάρχει 

στην χώρα δεν αναμένεται ότι μπορεί να ξεπεραστεί γρήγορα, η Εταιρεία θα συνεχίσει να ασκεί 

προσεκτική οικονομική πολιτική έτσι ώστε να περιορίσει τους κινδύνους.  

 

Μερισματική Πολιτική 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  δεν θα προτείνει στην Τακτική γενική Συνέλευση την  διανομή μερισμάτων 

λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.  

 

Μεταγενέστερα γεγονότα 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρείας.  

 

Περιστέρι, 8 Ιουνίου 2018 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας SYNERGY KEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

SYNERGY KEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 
ης

 Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 

της εταιρείας SYNERGY KEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 

31
η
 Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους 

ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρίας δεν έχουν  

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και τη χρήση 2017. Ως  εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.  Η εταιρία δεν έχει  

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων  που πιθανόν καταλογιστούν 

σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει  σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση.  Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά 

με την  εκτίμηση του ύψους  της πρόβλεψης  που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων . Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 

και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 

έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
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νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 

Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά 

δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 

όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 

σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
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αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν 

βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 

απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 

τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το 

εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 

είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο 

Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 

καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 

τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για 

την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 

υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και 

των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, 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. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και 

το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες [εταιρικές και ενοποιημένες] οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία SYNERGY KEK 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγ. Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2018 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 33821 

 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 15343 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173  
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1. Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομική Θέση 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

Υπεραξία 3 95.741 215.741 0 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 0 0 0 0

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1 342.933 351.891 342.932 351.891

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 3 0 0 150.000 270.000

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3 179.948 145.438 179.948 145.438

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 16.131 16.131 16.131 16.131

634.753 729.201 689.011 783.460

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4 208.910 152.132 206.948 148.510

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 130.768 107.300 104.415 40.475

339.679 259.432 311.363 188.985

Σύνολο Ενεργητικού 974.432 988.633 1.000.374 972.445

Ι�ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 9 120.000 120.000 120.000 120.000

Λοιπά Αποθεµατικά 10 87.327 87.327 80.598 80.598

Κέρδη εις νέο 235.757 397.569 203.696 322.891

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 443.084 604.896 404.294 523.489

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Επιχορηγήσεις 11 42.273 42.273 42.273 42.273

Λοιπές προβλέψεις 12 26.295 24.073 26.295 24.073

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 345.246 191.685 409.979 256.904

2άνεια βραχυπρόθεσµα 14 117.533 125.706 117.533 125.706

Σύνολο υποχρεώσεων 462.779 383.737 527.512 448.956

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 974.432 988.633 1.000.374 972.445

Όµιλος Εταιρεία
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2. Στοιχεία Εταιρικής και Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. Σηµ

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Πωλήσεις 641.886 411.646 641.886 411.646

Κόστος Πωληθέντων 15 -393.736 -280.677 -393.736 -280.677

Μικτό Κέρδος 248.150 130.969 248.150 130.969

Έξοδα 2ιάθεσης 16 0 -5.712 0 -5.712

Έξοδα 2ιοίκησης 17 -265.320 -165.587 -263.703 -163.969

Λοιπά έσοδα(έξοδα) 18 -111.841 -114.726 -71.841 -113.726

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα) 19 -9.659 -6.250 -9.659 -6.250

Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων -138.670 -161.306 -97.053 -158.688

Φόρος Εισοδήµατος 20 26.858 33.606 27.858 33.606

Καθαρά Κέρδη Περιόδου -111.812 -127.700 -69.194 -125.082

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου -111.812 -127.700 -69.194 -125.082

Κέρδη Περιόδου Αποδιδόµενα σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής -111.812 -127.700 -69.164 -125.082

2ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0

Αποσβέσεις -15.063 -10.842 -15.063 -10.842

Κέρδη προ φόρων, χρηµ/κών και επενδυτικών  αποτ/των                                       -9.012 -34.056 32.606 -31.438

Κέρδη προ φόρων, χρηµ/κών, επενδυτικών αποτ/των                         

και αποσβέσεων 6.052 -23.214 47.669 -20.596

Όµιλος Εταιρεία
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3. Εταιρική Κατασταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαιων 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο

Τακτικό 

Αποθεµατικό

Κέρδη / Ζηµίες Περιόδου 

µετά από Φόρους Ίδια Κεφάλαια 

Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 2016 120.000 69.298 450.595 639.893

Κέρδη/Ζηµίες Περιόδου µετά από φόρους -125.082 -125.082

Mείωση µετοχικού κεφαλαίου 8.677 8.677

Κίνηση αποθεµατικών 11.300 -11.300 0

Καθαρή Θέση την 31η �εκεµβρίου 2016 120.000 80.598 322.890 523.488

Συκεντρωτικά Συνολικά 'Εσοδα µετά από Φόρους -69.194 -69.194

Ποσά κατευθείαν στην καθαρή θέση βάσει προσαρµογών 0 0

2ιανοµη µερίσµατος -50.000 -50.000

Καθαρή Θέση την 31η �εκεµβρίου 2017 120.000 80.598 203.696 404.294
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4. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Τακτικό 

Αποθεµατικό

Κέρδη / Ζηµίες 

Περιόδου µετά από 

Φόρους

Ίδια Κεφάλαια προ 

δικαιωµάτων µειοψηφίας

�ικαιώµατα 

Μειοψηφίας

Ίδια κεφάλαια 

µετά δικαιωµάτων 

µειοψηφίας

Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 2016 120.000 75.989 527.928 723.917 0 723.917

Κέρδη/Ζηµίες Περιόδου µετά από 

φόρους -127.700 -127.700 0 -127.700

Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που 

αναγνωρίζονται Άµεσα στα Ίδια 

Κεφάλαια 8.677 8.677 8.677

Μείωση Μ.Κεφαλαίου 0 0 0

Κίνηση αποθεµατικών 11.338 -11.338 0 0 0

Καθαρή Θέση την 31η �εκεµβρίου 

2016 120.000 87.327 397.569 604.896 0 604.896

Συκεντρωτικά Συνολικά 'Εσοδα µετά 

από Φόρους -111.812 -111.812 0 -111.812

Ποσά κατευθείαν στην καθαρή θέση 

βάσει προσαρµογών 0 0 0

2ιανοµη µερίσµατος -50.000 -50.000 0 -50.000

Καθαρή Θέση την 31η �εκεµβρίου 

2017 120.000 87.327 235.757 443.084 0 443.084
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5. Στοιχεία Ενοποιημένης και Εταιρικής Κατάστασης Ταμειακών Ροών 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Λειτουργικές �ραστηριότητες Σηµ.

Κέρδη/Ζηµιές προ Φόρων (Συνεχιζόµενες 2ραστηριότητες) -138.670 -125.082 -97.052 -127.700

Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις �1,2 15.064 10.842 15.064 10.842

Επενδυτικές δραστηριότητες 12.000 121.000 120.000 121.000

Προβλέψεις 2.222 0 2.222 0

Τόκοι Χρεωστικοί 9.661 6.250 9.661 6.250

Τόκοι Πιστωτικοί -3 0 -3 0

Πλέον / Μείον Προσαρµογές για Μεταβολές Λογαριασµών 

Κεφαλαίου Κίνησης που σχετίζονται µε τις Λειτουργικές 

�ραστηριότητες :

Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων -154.287 218.825 -99.216 159.713

(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων ( πλήν 2ανειακών ) 243.417 -458.998 161.559 -456.701

Μείον :

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβληµένα -9.661 6.250 -9.661 6.250

Καταβεβληµένοι Φόροι 0 19.307 0 15.408

Σύνολο Εισροών/(Εκροών) από Λειτουργικές 

�ραστηριότητες  (α) -936 -252.720 121.896 -308.254

Επενδυτικές �ραστηριότητες

Αγορά Ενσώµατων και Αύλων Παγίων Περιουσιακών 

Στοιχείων �1,2 -6.105 -1.882 -6.105 -1.882

Τόκοι Εισπραχθέντες 3 0 3 0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) απο Επενδυτικές 

�ραστηριότητες (β) -6.102 -1.882 -6.102 -1.882

Χρηµατοδοτικές �ραστηριότητες 

Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα 2άνεια 0 94.788 0 94.788

Εξοφλήσεις 2ανείων -8.172 0 -8.172 0

Μερίσµατα Πληρωθέντα -50.000 0 0 0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) από Χρηµατοδοτικές 

�ραστηριότητες  (γ) -58.172 94.788 -8.172 94.788

�Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα Ταµειακά �ιαθέσιµα και 

Ισοδύναµα  Χρήσης  ( α + β + γ ) -65.210 -159.814 107.623 -215.348

Tαµειακά �ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Έναρξης Περιόδου 107.300 267.113 40.475 255.822

Tαµειακά �ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης Περιόδου 42.090 107.300 148.098 40.475

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 1997 με σκοπό επιμορφωτικό, μελετητικό, κυρίως εκπαιδευτικό 

και γενικά υποβοηθητικό σε εργασίες παροχής υπηρεσιών. Αναλαμβάνει την ανάπτυξη και 

διαχείριση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με εξειδίκευση σε πλήθος θεματικών 

αντικειμένων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού και σε άλλες δραστηριότητες για την αξιοποίηση κοινοτικών και άλλων πόρων. Η έδρα 

της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου του Ν. Αττικής, επί της οδού Kύπρου  αρ.73. 

 

Δομή της εταιρείας: Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε εθνική εμβέλεια και διαθέτει υποκατάστημα 

στην Κατερίνη του Ν. Πιερίας ,το οποίο λειτουργεί με εξαρτημένη λογιστική. Απασχολεί σε μόνιμη 

βάση 10 άτομα (έδρα και παράρτημα). Θυγατρική της εταιρεία (σε ποσοστό 100%) είναι η εταιρεία 

συμβούλων «EURO KDK AE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», η οποία ενοποιείται 

με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στη μητρική εταιρεία SYNERGY Κ.Ε.Κ. Α.Ε. και δεν απασχολεί  

μόνιμο προσωπικό. 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Ιουνίου 2018. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τη χρήση 2017 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και 

το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η θυγατρική εταιρεία EURO KDK A.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2012 έως 2016.  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 έχει ελεγχθει από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και έχει εκδοθεί 

φορολογικό πιστοποιητικό. 

 

Προτεινόμενο μέρισμα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προτείνει στην Τακτική γενική Συνέλευση την  διανομή 

μερισμάτων. 
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2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΔΛΠ), τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς 

και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων 

(I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

 

Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας 

επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

(Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Αναγνώριση και Επιμέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης, το Συμβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισμούς 2086/2004 και 1864/2005 

που απαιτούν την χρήση του ΔΛΠ 39, εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν στην 

αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγμένες 

εταιρίες. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από 

την IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις προετοιμάσθηκαν 

σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από την αποτίμηση της αξίας των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση και σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 

εκτιμήσεων και κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν 

υιοθετηθεί.  

 

Το ΔΠΧΠ 1, που αναφέρεται στην υιοθέτηση των ΔΠΧΑ για πρώτη φορά, έχει εφαρμοστεί στην 

προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου 2008. Το ΔΛΠ 1 

(παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων) απαιτεί την παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για την 

αντίστοιχη προηγούμενη χρήση από τη χρήση αναφοράς. Ο ισολογισμός έναρξης εφαρμογής των 

ΔΠΧΑ του Ομίλου και της Εταιρίας θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2008 (ημερομηνία μετάβασης στα 

ΔΠΧΑ). 
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2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τόσο τον Όμιλο όσο και την Εταιρεία και έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης (που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016), εκτός από την υιοθέτηση τροποποιήσεων ορισμένων προτύπων 

και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις 

χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2017. Συνεπώς, από την 1 Ιανουαρίου 2017, η Εταιρεία 

υιοθέτησε τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις προτύπων ως εξής:  

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 

2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω 

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είναι εφαρμόσιμες ή δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις  

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 για την Εταιρεία, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 – 

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 Νοεμβρίου 2017). 

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.  

Κατά την τρέχουσα 2017 δεν υπήρχαν μεταβολές επί των υποχρεώσεων που προέρχονται 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές» 
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(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 – 

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 6 Νοεμβρίου 2017). 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν 

προκύψει από χρεωστικούς τίτλους (δάνεια/ομόλογα) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) 

(εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 – 

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2018) 

• ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες». Η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, συνεχίζει να 

έχει εφαρμογή σε συμμετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς 

πώληση ή προς διανομή, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 (εκτός των παραγράφων Β10-Β16).  

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

Τα παρακάτω νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, έχουν εκδοθεί αλλά η 

υιοθέτησή τους είναι υποχρεωτική σε μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 22 Νοεμβρίου 2016). 

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 μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές 

και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.  

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» & ΔΠΧΑ 15 (Διευκρινήσεις) 
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(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 - 

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 και στις 31 Οκτωβρίου 2017 αντίστοιχα) 

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων. Περιλαμβάνει τις αρχές 

που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των 

εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική 

οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή 

υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – 

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου 2017). 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για 

όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά 

του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο 

εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές ή 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

σύμβασης. 

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Λοιπά πρότυπα και διερμηνείες 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – 

Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.). 
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Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της 

συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  

Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά 

τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – 

Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Η Εταιρεία θα πρέπει να εξετάζει θέματα που έχουν αβέβαιη φορολογική αντιμετώπιση 

ξεχωριστά ή συνολικά σύμφωνα με την προσέγγιση που παρέχει τις καλύτερες εκτιμήσεις για την 

επίλυση των θεμάτων. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζει το φορολογητέο αποτέλεσμα και τη 

φορολογητέα βάση λαμβάνοντας υπ' όψη την πιθανότητα ότι η φορολογική αρχή θα αποδεχτεί το 

φορολογικό χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί είτε τη μέθοδο του πιο πιθανού αποτελέσματος ή τη μέθοδο του αναμενόμενου 

αποτελέσματος στους υπολογισμούς της.  

Λοιπές τροποποιήσεις προτύπων 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 – 

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 26 Φεβρουαρίου 2018). 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά 

παροχές που 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, 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. 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) 

(εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – 

Εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2018) 



SYNERGY KEK Α.Ε.  
Ε   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη 

χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

 

(26) / (48) 

• ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν 

οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια και οντότητες 

με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε 

συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει 

να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

• ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» . Η 

τροποποίηση διαγράφει κάποιες βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – 

Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.). 

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 του επενδυτικού ακινήτου και η αλλαγή στη 

χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του 

ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη αλλαγής στη χρήση. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – 

Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα μπορεί να επιμετρήσει πιστωτικούς τίτλους 

που ενσωματώνουν δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής, με τη μέθοδο του αποσβεσμένου 

κόστους αντί της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων. Η αρνητική ποινή εξόφλησης προκύπτει 

όταν η πρόωρη αποπληρωμή είναι μικρότερη του μη εξοφληθέντος κεφαλαίου και τόκων.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – 

Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 σε λοιπές 

μακροπρόθεσμές επενδύσεις που αφορούν συγγενείς και κοινοπραξίες και αποτελούν μέρος της 

συνολικής επένδυσης.   
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Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) 

(εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – 

Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.) 

• ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οντότητα 

αποκτά έλεγχο σε μια δραστηριότητα που βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποτελεί 

επιχείρηση, θα πρέπει να επανεκτιμά το υπάρχον ποσοστό συμμετοχής σε εύλογη αξία, με 

την διαφορά να πιστώνεται/χρεώνεται στα αποτελέσματα.  

• ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οντότητα 

συμμετέχει σε μια δραστηριότητα που βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο και αποκτά κοινό 

έλεγχο, δεν θα πρέπει να επανεκτιμά το υπάρχον ποσοστό συμμετοχής σε εύλογη αξία. 

• ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι φορολογικές επιπτώσεις 

των μερισμάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην ίδια περίοδο που προκύπτει η 

υποχρέωση και στην ίδια οικονομική κατάσταση που αναγνωρίζονται οι συναλλαγές που 

δημιούργησαν τα διανεμόμενα κέρδη.   

• ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι με την ολοκλήρωση 

κατασκευής ενός σχετικού στοιχείου ενεργητικού που χρηματοδοτήθηκε μέσω ειδικού 

δανεισμού, το υπόλοιπο των σχετικών δανείων αποτελούν μέρος του γενικού δανεισμού 

και επηρεάζουν το τεκμαρτό επιτόκιο κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση σχεδίου καθορισμένων παροχών, Περικοπή ή 

Διακανονισμός» 

(εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 – Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.). 

Διευκρινίζεται ότι μετά από την τροποποίηση κάποιου σχεδίου καθορισμένων παροχών που 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου, μία οντότητα θα πρέπει να 

προσδιορίζει το τρέχων κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος βάσει των νέων 

υποθέσεων για το υπόλοιπο της περιόδου. 
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2.3.  Λογιστικές πολιτικές 

2.3.1 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων (ΔΠΧΑ 3) 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή 

έμμεσα, από άλλη εταιρία (μητρική) με την κατοχή της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της 

εταιρίας στην οποία έγινε η επένδυση. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με 

την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Η εξαγορά θυγατρικής από την Εταιρεία λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της εξαγοράς. Το 

κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που δόθηκαν, των 

μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα 

στοιχεία του ενεργητικού, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μια 

επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως 

του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων 

που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο 

από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα 

στα αποτελέσματα. Ο Όμιλος ελέγχει προς απομείωση την υπεραξία στις 31 Δεκεμβρίου της 

εκάστοτε χρήσης. 

 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπο και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ της 

εταιρείας και των θυγατρικών απαλείφονται. Οι ζημιές μεταξύ της μητρικής και των θυγατρικών 

επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του 

μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού.  

 

2.3.1. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να 

εισρεύσουν στον Όμιλο ή στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το 

κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Μεταφορικά μέσα 3-5 έτη 

- Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 3 -5 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. Κατά την 

πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

 

2.3.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν κυρίως άδειες λογισμικού, οι οποίες αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο 

κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 

χρόνια. 

 

2.3.3. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και 

αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται 

στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

 

2.3.4. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι  απαιτήσεις  από  πελάτες  καταχωρούνται  αρχικά  στην  εύλογη  αξία  τους  και  

μεταγενέστερα αποτιµώνται  στο αναπόσβεστο κόστος  µε  τη  χρήση  του πραγµατικού  επιτοκίου, 

αφαιρουµένων και των  ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 

απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση 

να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό  της  ζηµιάς 

αποµείωσης  είναι η  διαφορά  μεταξύ  της λογιστικής  αξίας των απαιτήσεων και  της παρούσας 
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αξίας  των  εκτιµώµενων  µελλοντικών  ταµειακών  ροών,  προεξοφλουµένων  µε  το  πραγµατικό  

επιτόκιο.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως.  

 

2.3.5. Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι 

εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που 

ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη 

μετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

2.3.6. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού 

ρίσκου. 

 

2.3.7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. 

 

2.3.8. Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για 

την πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού 

(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την 

διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν  η εταιρία έχει το δικαίωμα 

να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

 

2.3.9. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε 
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συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε 

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με 

τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.3.10. Μισθώσεις  

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όμιλο ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά  την  έναρξη  της  µίσθωσης  µε  την  

πραγµατική  αξία  του  µισθωµένου  περιουσιακού  στοιχείου  ή,  αν  είναι χαµηλότερη, την 

παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα  και  σε  µείωση  της  ανεξόφλητης  υποχρέωσης,  έτσι ώστε  να  προκύπτει  ένα  σταθερό  

περιοδικό  επιτόκιο πάνω  στο  εναποµένον  υπόλοιπο  της  υποχρέωσης.  Τα  χρηµατοοικονοµικά  

έξοδα  χρεώνονται  κατευθείαν  στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία 

αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών. 

 

2.3.11. Μερίσματα 

Η  διανοµή  µερισµάτων  στους  μετόχους  της  μητρικής  αναγνωρίζεται  ως  υποχρέωση  στις  

ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις  την  ηµεροµηνία  κατά  την  οποία  η  διανοµή  εγκρίνεται  

από  την  Γενική  Συνέλευση  των μετόχων.   

 

2.3.12. Άλλες προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών όρων και 

η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις άλλα γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 
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στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι 

πιθανή. 

 

2.3.13.     Επιχορηγήσεις  

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια : α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται 

να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και  

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση 

την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

2.3.14.   Παροχές προσωπικού   

Η  Εταιρία  δεν  έχει  επίσηµα  ή  ανεπίσηµα  ενεργοποιήσει  κανένα  ειδικό  πρόγραµµα  παροχών  

προς  τους εργαζόµενους της,  το οποίο να δεσµεύεται  για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων 

εργαζόµενων. Το µόνο πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν 

είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση την  ισχύουσα  νοµοθεσία  Ν.2112/1920  και  3198/1955  

για  παροχή  εφάπαξ  ποσού  σε  περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.  

 

2.3.15. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων   

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 

διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 

εξής:  

 

Συμβάσεις Έργων  

Τα έσοδα από την εκτέλεση των συμβάσεων λογίζονται την περίοδο κατά την οποία εκτελείται το 

φυσικό αντικείμενο του έργου (εκπαιδευτική διαδικασία) βάσει του ποσοστού ολοκλήρωσής του. 

Τα  έξοδα  που  αφορούν  στο  συµβόλαιο  αναγνωρίζονται  όταν  πραγµατοποιούνται.  Στην  

περίπτωση  όπου  το αποτέλεσµα  µιας  σύµβασης  έργου  δεν  είναι  εφικτό  να  αποτιµηθεί  

αξιόπιστα,  και  κυρίως  στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται  σε πρώιµο στάδιο, τότε το έσοδο 

αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν  συµβατικό  κόστος  ενδέχεται  να  ανακτηθεί  

ενώ  το  συµβατικό  κόστος αναγνωρίζεται  στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. 

Εποµένως για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το 

συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό. 
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Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τα έσοδα και τα έξοδα 

του συµβολαίου αναγνωρίζονται  κατά  τη  διάρκεια  του συµβολαίου,  αντίστοιχα, ως  έσοδο  και  

έξοδο. Ο  Όµιλος  χρησιµοποιεί  τη µέθοδο  της  ποσοστιαίας  ολοκλήρωσης  για  να  καθορίσει  το  

κατάλληλο  ποσό  εσόδου  και  εξόδου  που  θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το 

στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει  πραγµατοποιηθεί  µέχρι  

την  ηµεροµηνία  του  ισολογισµού  σε  σχέση  µε  το  συνολικό  εκτιµώµενο  κόστος κατασκευής 

κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο 

τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο.  

 

Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα 

που σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και 

εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. Το  σύνολο  του  κόστους  που  πραγµατοποιήθηκε  και  του  

κέρδους  /  ζηµίας  που  αναγνωρίσθηκε  για  κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές 

τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης.  

 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα  έξοδα πλέον των καθαρών  κερδών  (µείον των ζηµιών) που  έχουν 

αναγνωρισθεί υπερβαίνουν  τις  προοδευτικές  τιµολογήσεις,  η  διαφορά  εµφανίζεται  ως  

απαίτηση  από  πελάτες  συµβολαίων έργων.  Όταν  οι  προοδευτικές  τιµολογήσεις  υπερβαίνουν  

τα  πραγµατοποιηθέντα  έξοδα  πλέον  των  καθαρών κερδών  (µείον  των  ζηµιών)  που  έχουν  

αναγνωρισθεί,  το  υπόλοιπο  εµφανίζεται  ως  υποχρέωση  προς  τους πελάτες συµβολαίων 

έργων. 

 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα  έσοδα  από  παροχή  υπηρεσιών  λογίζονται  την  περίοδο  που  παρέχονται  οι  υπηρεσίες,  µε  

βάση  το  στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.  

 

Τόκοι   

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας,  λαμβάνοντας υπόψη  το υπόλοιπο  

του αρχικού ποσού  και  του  ισχύοντα  συντελεστή  της  περιόδου  έως  τη  λήξη,  όταν  

καθορίζεται  ότι  τέτοια  έσοδα  θα  είναι πληρωτέα στον Όμιλο.  

 

Μερίσματα   

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.   
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Έξοδα:  Τα  λειτουργικά  έξοδα  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσματα  σε  δεδουλευμένη  βάση.  Οι  

πληρωμές  για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα κατά το χρόνο 

χρήσης του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  

 

2.3.16.  Επιχορηγήσεις  

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια:  

α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 

συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και 

 

 β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία 

και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των 

επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων χρήσεων) και αναγνωρίζονται 

συστηματικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του 

ενεργητικού. 

 

 

2.4.  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

2.4.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς 

(μεταβολές σε τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών 

από μεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση και διαμορφώνεται στα 

πλαίσια κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η οικονομική διεύθυνση 

προσδιορίζει και εκτιμά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 

που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση 

συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και επένδυσης 

των διαθεσίμων. 
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(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο μόνο στην περίπτωση διακοπής ή υπερβολικής μείωσης στην 

προκήρυξη συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης (από Ε.Ε. και ελληνικό Δημόσιο) από τις 

διάφορες Αναθέτουσες Αρχές, τις οποίες αποτελούν Φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα. Τέτοιος κίνδυνος άμεσα δεν υφίσταται, καθώς έως και το 2013 θα είναι σε 

εξέλιξη η υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δύναται να 

προσανατολιστεί περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι προοπτικές στο χώρο της 

επαγγελματικής κατάρτισης είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες. Σε επίπεδο ανταγωνισμού, η εταιρεία 

διαθέτοντας φήμη και εμπειρία, αποτέλεσμα της πολυετούς της παρουσίας στην αγορά της 

επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εδραιωμένη παρουσία  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς ο κύριος πελάτης της 

είναι το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι συμβάσεις των έργων που 

αναλαμβάνει η εταιρεία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω των 

διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, οπότε τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες 

στην εκτέλεση και αποπληρωμή τους. Παράλληλα η εταιρεία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει 

την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα  

(δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των 

επιτοκίων 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Πολιτική 

της εταιρία είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις 

χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρίας. Επομένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων καθώς 

και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε 

περίπτωση. 

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές των Επιτοκίων  

        

   

Μεταβλητότητα 

επιτοκίων 

 Επίδραση στα Κέρδη 

προ Φόρων Εταιρίας 

 Επίδραση στα Κέρδη 

προ Φόρων Ομίλου 

Ποσά χρήσης 

2017 

      

 (+-)1,0%  -  - 
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2.5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται στην 

ιστορικότητα και στις προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 

ισχύοντα. 
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 1. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

ποσά σε ευρώ Οικόπεδα Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο

Κόστος κτήσης 1/1/2016 330.488 56.000 176.817 563.305

Προσθήκες 1.882 1.882

Mειώσεις

Κόστος κτήσης 31/12/2016 330.488 56.000 178.699 565.187

Προσθήκες 6.105 6.105

Μειώσεις

Κόστος κτήσης 31/12/2017 330.488 56.000 184.804 571.292

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2016 0 25.645 176.809 202.454

Αποσβέσεις χρήσεως 8.960 1.882 10.842

2ιαγραφές

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2016 0 34.605 178.691 213.296

Αποσβέσεις χρήσεως 8.960 6.103 15.063

2ιαγραφές

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2017 0 43.565 184.794 228.359

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 330.488 21.395 8 351.891

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 330.488 12.435 9 342.932

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

ποσά σε ευρώ Οικόπεδα Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο

Κόστος κτήσης 1/1/2016 330.488 56.000 176.817 563.305

Προσθήκες 1.882 1.882

Μειώσεις

Κόστος κτήσης 31/12/2016 330.488 56.000 178.699 565.187

Προσθήκες 6.105 6.105

Μειώσεις

Κόστος κτήσης 31/12/2017 330.488 56.000 184.804 571.292

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2016 25.645 176.809 202.454

Αποσβέσεις χρήσεως 8.960 1.882 10.842

Μεταφορές/διαγραφές

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2016 0 34.605 178.691 213.296

Αποσβέσεις χρήσεως 8.960 6.103 15.063

Μεταφορές/διαγραφές

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2017 0 43.565 184.794 228.359

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 330.488 21.395 8 351.891

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 330.488 12.435 9 342.932

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

ποσά σε ευρώ Λογισµικό

Κόστος κτήσης 1/1/2016 68.022

Προσθήκες 20.152

Κόστος κτήσης 31/12/2016 88.174

Προσθήκες 0

Κόστος κτήσης 31/12/2017 88.174

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2016 68.022

Aποµειώσεις 20.152

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2016 88.174

Αποµειώσεις 0

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2017 88.174

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 0

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

ποσά σε ευρώ Λογισµικό

Κόστος κτήσης 1/1/2016 65.691

Προσθήκες 20.152

Κόστος κτήσης 31/12/2016 85.843

Προσθήκες 0

Κόστος κτήσης 31/12/2017 85.843

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2016 65.691

Αποσβέσεις χρήσεως 20.152

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2016 85.843

Αποµειώσεις 0

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31/12/2017 85.843

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 0

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

3. Αναβαλλόμενες φορολογικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. Ο φορολογικός συντελεστής έχει υπολογιστεί με 29%. 

 



SYNERGY KEK Α.Ε.  
Ε   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη 

χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

 

(39) / (48) 

Τα κατωτέρω ποσά είναι προ συμψηφισμού. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

31/12/2017 31/12/2016

Αποµείωση συµµετοχής. 188.790 153.990

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

2απάνες που αναγνωρίζονται ως αξία κτήσης παγίου -8.842 -8.542

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

31/12/2017 31/12/2016

Αποµείωση συµµετοχής 188.790 153.990

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

2απάνες που αναγνωρίζονται ως αξία κτήσης παγίου -8.842 -8.542

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31/12/2017 31/12/2016

Αναβαλλόµενη απαίτηση (υπόχρεωση) αρχής χρήσης 145.438 101.673

(Χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 34.510 35.090

(πίστωση) απευθείας σε αποτελέσµατα εις νέον 0 8.677

Αναβαλλόµενη απαίτηση (υπόχρεωση) τέλους χρήσης 179.948 145.438

31/12/2017 31/12/2016

Αναβαλλόµενη απαίτηση (υπόχρεωση) αρχής χρήσης 145.438 101.673

(Χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 34.510 35.090

(πίστωση) απευθείας σε αποτελέσµατα εις νέον 0 8.677

Αναβαλλόµενη απαίτηση (υπόχρεωση) τέλους χρήσης 179.948 145.438

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

3. Συμμετοχές- Υπεραξία 

Το 2017 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά, καθώς τα έργα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  της περιόδου 

2014-2020, στα οποία θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία, αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 

τρέχοντος έτους (2018). Η εταιρεία διαθέτει την εμπειρία και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και 

έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα τα έργα που θα 

ενεργοποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο.  
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Στη βάση των ανωτέρω, εκτιμάται ότι η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις για να κλείσει κερδοφόρα 

την επερχόμενη χρήση, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες της δεν είναι πάγιες, αλλά 

διαμορφώνονται με βάση τα έργα που αναλαμβάνει, οπότε παρέχεται στην εταιρεία η ευελιξία να 

τις καθορίζει ανάλογα με την πορεία εξέλιξης των έργων και κατ΄αυτόν τον τρόπο να τις διατηρεί 

σε χαμηλά επίπεδα.  

 

Όταν απαιτείται η εταιρεία ελέγχει προς απομείωση την υπεραξία, τις συμμετοχές και τα λοιπα 

στοιχεία ενεργητικού βάσει χρηματοοικονομικών μοντέλων όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 36. Η 

εταιρεία προέβη σε απομείωση της συμμετοχής και της υπεραξίας κατά ευρώ 120.000 την 

τρέχουσα χρήση αποτυπώνοντας την συνεχιζόμενη καθυστέρηση και δυσκολιές στον κλάδο. 

 

Κόστος συμμετοχής 150.000 

Υπεραξία 95.741 

 

4. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Απαιτήσεις από πελάτες 166.192 97.116 166.192 97.116

Λοιπές απαιτήσεις 42.719 55.016 40.757 51.394

ΣΥΝΟΛΟ 208.911 152.132 206.948 148.510

ΟΜΙΛΟΣ
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5. Χρονική Απεικόνιση Απαιτήσεων 

Την 31/12/2017 η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων από πελάτες  έχει ως εξής:

(ποσά σε ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

2εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 208.911 152.132 206.948 148.510

ΣΥΝΟΛΟ 208.911 152.132 206.948 148.510

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

6.  Ανάλυση λοιπών απαιτήσεων 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Χρεώστες διάφοροι 8397 7.799 8.397 7.799

-Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων 34322 35.581 32.360 31.959

Ελληνικό 2ηµόσιο 0 11.636 0 11.636

ΣΥΝΟΛΟ 42.719 55.016 40.757 51.394

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Εγγυήσεις 16.131 16.131 16.131 16.131

ΣΥΝΟΛΟ 16.131 16.131 16.131 16.131

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ταµείο 121.893 103.256 95.570 36.933

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 8.875 4.044 8.845 3.542

ΣΥΝΟΛΟ 130.768 107.300 104.415 40.475

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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9. Μετοχικό Κεφάλαιο 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Καταβληµένο 120.000 120.000 120.000 120.000

ΣΥΝΟΛΟ 120.000 120.000 120.000 120.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε 1200 αξίας 100€ η καθεμία.  

 

10.   Αποθεματικά 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Τακτικό Αποθεµατικό 87.327 87.327 80.598 80.598

ΣΥΝΟΛΟ 87.327 87.327 80.598 80.598

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

11.  Αναβαλλόμενα έσοδα / Επιχορηγήσεις 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Επιχορηγήσεις παγίων 42.273 42.273 42.273 42.273

ΣΥΝΟΛΟ 42.273 42.273 42.273 42.273

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

12.  Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.201731.12.2016

Πρόβλεψη κατά την έναρξη περιόδου 24.073 22.728 24.073 22.728

2απάνη που επιβάρυνε την περίοδο/(έσοδο 

απόµη χρήση προβλ.) 2.222 1.345 2.222 1.345

Πρόβλεψη κατά την λήξη περιόδου 26.295 24.073 26.295 24.073

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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13.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Προµηθευτές 135.676 60.057 131.966 43.076

Φορολογικές υποχρεώσεις και προβλέψεις 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 209.570 131.628 278.013 213.828

ΣΥΝΟΛΟ 345.246 191.685 409.979 256.904

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 84.569 40.717 84.569 40.717

Έσοδα επόµενων χρήσεων/2εδουλευµένα έξοδα 0 28.900 0 28.900

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 22.197 22.197 0

Πιστωτές διάφοροι 102.804 62.011 171.247 144.211

ΣΥΝΟΛΟ 209.570 131.628 278.013 213.828

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

14. Τραπεζικός Δανεισμός  

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

2άνεια 117.533 125.706 117.533 125.706

ΣΥΝΟΛΟ 117.533 125.706 117.533 125.706

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ
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15.  Κόστος Πωλήσεων 

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

      Χρήση            

1.1-31.12.2016

      Χρήση            

1.1-

31.12.2017

      Χρήση            

1.1-

31.12.2016

Αµοιβές Έµµισθου Προσωπικού 142.010 0 142.010 0

Αµοιβές & ΄Εξοδα ελεύθερων 

επαγγελµατιών 28.860 45.362 28.860 45.362

Αµοιβές & ΄Εξοδα µη ελεύθερων 

επαγγελµατιών/προσωπικού 42.935 153.299 42.935 153.299

Αµοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων 26.424 5.285 26.424 5.285

Εισφορές υπερ τρίτων 18.269 0 18.269 0

Τηλεπικοινωνίες 1.200 0 1.200 0

Επισκευές και συντηρήσεις 1.397 0 1.397 0

Παροχές Τρίτων 3.180 4.295 3.180 4.295

Ενοίκια 27.159 28.591 27.159 28.591

2ιάφοροι φόροι-τέλη 11.851 0 11.851 0

Έξοδα µεταφορών 558 0 558 0

Έξοδα ταξιδίων 8.867 0 8.867 0

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 4.600 0 4.600 0

Έντυπα και γραφική ύλη 2.159 0 2.159 0

Υλικά Άµεσης Ανάλωσης 650 0 650 0

2ιάφορες ζηµιές από πράξεις hedging 10.540 0 10.540 0

2ιάφορα ΄Εξοδα 60.027 33.003 60.027 33.003

Αποσβέσεις 3.052 10.842 3.052 10.842

ΣΥΝΟΛΟ 393.736 280.677 393.736 280.677

OMΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

16. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

      Χρήση            

1.1-31.12.2016

      Χρήση            

1.1-

31.12.2017

      Χρήση            

1.1-

31.12.2016

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 0 5.712 0 5.712

ΣΥΝΟΛΟ 0 5.712 0 5.712

ΟΜΙΛΟΣ
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17.  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

      Χρήση            

1.1-31.12.2016

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

      Χρήση            

1.1-31.12.2016

Αµοιβές Έµµισθου Προσωπικού 47.337 0 47.337 0

Εργοδοτικές εισφορές και 

επιβαρύνσεις έµµισθου 

προσωπικού 47.570 0 47.570 0

Αµοιβές & ΄Εξοδα 

ελ.επαγγελµ./προσωπικού 0 79.529 0 79.529

Αποζηµιώσεις Απολύσεως 44.200 0 44.200 0

Τηλεπικοινωνίες 10.799 0 10.799 0

Παροχές Τρίτων 7.419 24.526 7.419 24.526

Ενοίκια 33.194 34.944 33.194 34.944

Ασφαλιστικά 3.074 0 3.074 0

Επισκευές και Συντηρήσεις 12.569 0 12.569 0

Φόροι - τέλη κυκλοφορίας 1.680 0 1.680 0

2ιάφοροι Φόροι - τέλη 14.485 0 14.485 0

Έξοδα µεταφορών 2.234 0 2.234 0

Έξοδα ταξιδίων 3.800 0 3.800 0

Συνδροµές-εισφορές 210 0 210 0

Έντυπα και γραφική ύλη 3.238 0 3.238 0

Υλικά άµεσης ανάλωσης 974 0 974 0

2ιάφορα ΄Εξοδα 16.624 26.588 15.007 24.970

Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 8.960 0 8.960 0

Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού 

εξοπλισµού 3.052 0 3.052 0

Προβλέψεις για αποζηµίωση 

προσωπικού 3.902 0 3.902 0

ΣΥΝΟΛΟ 265.320 165.587 263.703 163.969

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

18. Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 

      Χρήση             

1.1-31.12.2017

      Χρήση             

1.1-31.12.2016

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

      Χρήση            

1.1-31.12.2016

Ενοίκια κτιρίων 5.151 0 5.151 0

Έκτακτα Έσοδα και κέρδη 3.686 7.858 3.686 7.858

Έκτακτα Έξοδα και Ζηµίες/αποµειώσεις -122.359 -124.480 -122.359 -124.480

2ιάφορα έξοδα/έσοδα 1.680 1.896 1.680 2.896

Εισπρακτέα µερίσµατα 0 0 40.000 0

ΣΥΝΟΛΟ -111.841 -114.726 -71.841 -113.726

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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19. Χρηματοοικονομικό κόστος 

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

      Χρήση            

1.1-31.12.2016

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

      Χρήση            

1.1-

31.12.2016

Πιστωτικοί τόκοι 3 16 2,57 16

Χρεωστικοί τόκοι -4.580 -3.081 -4.580 -3.081

Προµήθειες και 

συναφή έξοδα -5.081 -3.185 -5.081 -3.185

ΣΥΝΟΛΟ -9.658 6.250 -9.658 6.250

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

20.  Φόρος Εισοδήματος 

 

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

         Χρήση         

1.1-31.12.2016

      Χρήση            

1.1-31.12.2017

         Χρήση         

1.1-31.12.2016

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 34.510 35.090 34.510,48 35.090

Φόρος και προβλέψεις φόρου -7.652 -1.484 -6.651,99 -1.484

ΣΥΝΟΛΟ 26.858 33.606 27.858,49 33.606

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

21. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

 

Πίνακας συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2017 31.12.2017

α) ΄Εσοδα 0 0

β) ΄Εξοδα 0 0

γ) Απαιτήσεις 0 0

δ) Υποχρεώσεις 0 69.479

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0 0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 2ιοίκησης 29.463 29.463

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 2ιοίκησης 0 0
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22.  Ενδεχόμενες απαιτήσεις/Υποχρεώσεις 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές ενεδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρία, η οποία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από 

Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έλαβε Πιστοποιητικό 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη».  Σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία, οι εν λόγω οικονομικές χρήσεις  θεωρούνται οριστικές από πλευράς φορολογικού 

ελέγχου μετά το πέρας δεκαοκτώ μηνών από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών. 

Οι φορολογικοί έλεγχοι των χρήσεων 2014, 2015 και 2016 για την Εταιρία, επίσης διενεργήθηκε 

από Νόμιμους Ελεγκτές βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4262/2014 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης με 

«Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη». 

Για τη χρήση 2017 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4174/2013 αρ.65 Α όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα. Ο έλεγχος αυτός για τη χρήση 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η σχηματισθείσα πρόβλεψη ποσού 

ευρώ 34.000, για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου, είναι επαρκής. 

Όσον αφορά τις ανέλεκτες φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρίας δεν έχουν  

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και τη χρήση 2017. Ως  εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.  Δεν έχει γίνει 

κάποια εκτίμηση πρόσθετων φόρων για τις χρήσεις αυτές. Η εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα 

προκύψουν σημαντικοί πρόσθετοι φόροι σε τυχόν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο ώστε να προβεί 

σε σχετική πρόβλεψη στα βιβλία της. 

 

23.  Μεταγενέστερα γεγονότα 

Η εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 24/04/2018  

πραγματοποιήθηκε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €60.000,00, με ακύρωση μετοχων (600 

ονομαστικών μετοχών, αξίας 100€ η καθεμία) και επιστροφή εισφορών στους μετόχους. Η εν λόγω 

απόφαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η με αριθμό πρωτ.1172378/30-4-2018. 
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Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρείας.  

 

Περιστέρι, 8 Ιουνίου 2018 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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