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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» επί των
Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2021
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική
χρήση που έληξε την 31.12.2021, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων
της ίδιας εταιρικής χρήσης.
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» (η «Εταιρεία»), έχει συνταχθεί με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και αναφέρεται στις ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την
έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
Γενικά
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 01.01.2021 έως και την 31.12.2021.
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και
υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες
οικονομικής διάρθρωσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων
της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της κλειόμενης χρήσης,
σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Οι Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 11.359.071 αυξημένες κατά 21% έναντι της
προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε € 9.402.625.
Οι προ Φόρων Ζημιές ανήλθαν σε ζημιές € (3.613.687) έναντι ζημιών € (249.855) την προηγούμενη
χρήση.
Οι Ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € (3.569.042) έναντι ζημιών € (226.037) της
προηγούμενης χρήσης.
Οι Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως εξής:
31.12.2021
31.12.2020
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις
Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια
Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρ. Υποχρεώσεις
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Περιβαλλοντική ενημέρωση
Στην πολιτική της Εταιρίας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις
που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις της Εταιρίας
για τα θέματα του περιβάλλοντος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρία συμμετέχει ενεργά στην
ευαισθητοποίηση των συνεργατών της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και, γενικότερα, στην
υιοθέτησης μιας υπεύθυνης στάσης ζωής.
Εργασιακά ζητήματα
Η διοίκηση της εταιρείας μέσω της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους
ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εταιρεία δεν κάνει διακρίσεις σε σχέση με φύλο, φυλή,
θρησκεία, ηλικία, κοινωνικές ομάδες, ή σεξουαλικές προτιμήσεις. Αντίθετα πιστεύει ότι η κατανόηση της
διαφορετικότητας διευκολύνει την επαφή με όλες τις ομάδες καταναλωτών και εργατικού δυναμικού.
Οτιδήποτε συνιστά άσκηση κάθε είδους φυλετικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, σωματικής ή
ψυχολογικής, απαγορεύεται αυστηρά. Oποιαδήποτε αντίθετη συμπεριφορά είναι επαγγελματικό
ατόπημα και τιμωρείται.
Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως και
επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Κατά την κλειόμενη χρήση έως και την περίοδο σύνταξης των παρουσιαζόμενων οικονομικών
καταστάσεων, παραμένουν σε στασιμότητα οι διαπραγματεύσεις της Διοίκησης της Εταιρείας με τα
συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα για την αναδιάρθρωση των δανείων της.
Εντός του 2021, λόγω της μη ανανέωσης των σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου από την πλευρά του
εκμισθωτή, λήφθηκε η απόφαση για την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας. Η υλοποίηση της αλλαγής
έγινε εντός του 2022 και πλέον η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Νέας Ιωνίας σε επαρκείς για τις
ανάγκες της, κτιριακές εγκαταστάσεις.
Εντός του 2021, μια επιπλέον σημαντική απόφαση της διοίκησης ήταν να αποχωρήσει από τη
θυγατρική της στην Αγγλία με την επωνυμία ATCOM LTD, καθώς αυτή έχει καταστεί ζημιογόνα και η
εταιρεία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει κεφάλαια για την ανάπτυξή της στην αγορά του Ηνωμένου
Βασιλείου. Ο τρόπος απεμπλοκής από την ATCOM Ltd. θα είναι είτε με μεταβίβαση των εταιρικών
μεριδίων είτε με εκκαθάριση και λύση της εταιρείας. Η Διοίκηση υπολόγισε ότι η εκκαθάριση της
εταιρείας θα της δημιουργήσει ένα επιπλέον κόστος το οποία εκτιμάται ότι είναι άνω των 20 χιλιάδων
λιρών Αγγλίας.
Πέραν των ανωτέρω σημαντικών αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας, δεν υπάρχουν άλλα
σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως τα οποία θα έχουν
σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.
Γ. Μερισματική πολιτική
Την 21/09/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις από τις οποίες προέκυψε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διανομής μερίσματος.
Δ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες. Η Εταιρεία δεν έχει
σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων της.
Η διετής αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας παρά τις επιπτώσεις της COVID-19, αναδεικνύει
την δυναμική της, με τον κλάδο της τεχνολογίας να είναι ένας από τους πιο δυναμικά
αναπτυσσόμενους. Η εταιρεία την τελευταία πενταετία, αναλαμβάνει έργα μεγάλων και υγιών εταιρειών
οι οποίες βρίσκονται σε έντονη επενδυτική δραστηριότητα σε τεχνολογικές υποδομές, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχουν απαιτήσεις επισφαλείς που να προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών της τελευταίας
τριετίας. Επίσης γίνεται προσπάθεια η εταιρεία να τιμολογεί τα project που αναλαμβάνει σύμφωνα με
την εξέλιξη των έργων, ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ του ετήσιου
παραγόμενου έργου και των τιμολογήσεών του. Αυτό κατ’ επέκταση βελτιώνει σημαντικά τον χρόνο
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είσπραξης του παραγόμενου έργου, αλλά και περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας
μεγάλων επισφαλειών.
Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη
εξασφάλισης των απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε
η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων
ιδίως από την στιγμή που η εταιρεία έχει περιορισμένη έως μηδενική δυνατότητα χρηματοδότησης του
κεφαλαίου κίνησης.
Η Εταιρία μη έχοντας να αντιμετωπίσει άλλους πιστωτικούς κινδύνους, πέραν της διαπραγμάτευσης του
ανωτέρω δανεισμού και βασιζόμενη στη συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών, έχει καταφέρει μέχρι και
σήμερα να χρηματοδοτεί όλες της τις ανάγκες με ίδια κεφάλαια. Αυτό πλέον αντικατοπτρίζεται και στο
υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρίας το οποίο την 31/12/2021 ήταν ύψους 705.015,52
ευρώ.
Αναφορικά με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, αυτό υπερβαίνει το
σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 8,8 εκ. εκ των οποίων τα 8,6εκ
αφορούν τον υπό διαπραγμάτευση δανεισμό της εταιρείας. Συνεπώς σε λειτουργικό επίπεδο οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία μόνο κατά 0,15
εκ. Το αντίστοιχο ποσό της 31/12/2020 ήταν 0,8 εκ. αν συνυπολογίσουμε ότι κατά την χρήση 2021 η
Διοίκηση της εταιρείας προέβει σε διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων της τάξεως των 2,9 εκ από τα
συσσωρευμένα κυκλοφορούντα στοιχεία της 31/12/2020.
Στην επόμενη χρήση, ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας,
αλλά και του λειτουργικού αποτελέσματος της χρήσης το οποίο θα εξακολουθήσει να είναι θετικό, τα
κυκλοφορούντα παριουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(μη λαμβανομένου υπόψη του υπό διαπραγμάτευση τραπεζικού δανεισμού).
Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ποσού € 8,3 εκ. που έχουν
καταστεί άμεσα απαιτητές από τις πιστώτριες τράπεζες (EUROBANK, ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ), οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τους ίδιους όρους που είχαν καταγραφεί και για την
χρήση 2020. Οπότε και για τη χρήση του 2022 αναμένονται τα αποτελέσματα της μακρόχρονης αυτής
διαπραγμάτευσης.
Βάσει των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της.
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις
τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα δάνεια. Δάνεια με
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Σε κάθε περίπτωση όμως το
σύνολο του δανεισμού είναι υπό διαπραγμάτευση. Η μεταβολή των επιτοκίων της εταιρείας εξαρτάται
από το ύψος του Euribor εξαμήνου.
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς
κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.
Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσεως και μέχρι σήμερα δε διατηρεί
υποκαταστήματα.
ΣΤ. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρεία σε μόνιμη βάση επενδύει στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οι οποίες είτε
αφορούν την εξέλιξη τεχνολογικών προϊόντων είτε αφορούν στην αναβάθμιση των πλατφορμών
Netvolution WCRM και Tapvolution. Οι δραστηριότητες αυτές συνεχίστηκαν και εντός της χρήσεως
2021.
Ζ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την
επόμενη χρήση
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Η τρέχουσες συνθήκες στην ελληνική οικονομία η οποία τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 8%
δημιουργούν κλίμα επιχειρηματικής ευφορίας με αυξανόμενους επενδυτικούς ρυθμούς. Αυτό το κλίμα,
έρχεται να αντισταθμίσει τις ανησυχίες από τις αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα το
πρώτο εξάμηνο του 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού
κόστους στην Ευρώπη. Ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας, παρατηρείται έντονη κινητικότητα με
αυξανόμενες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Η ATCOM ακολουθώντας αυτούς τους ρυθμούς
ανάπτυξης, ως μια καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο της, καταγράφει συνεχή αύξηση του κύκλου
εργασιών της και του EBITDA της.
Έχοντας λοιπόν ως βάση την θετική επιχειρηματική πορεία της εταιρείας, βασική και απαραίτητη
παράμετρος για τη συνέχεια της δραστηριότητας της Εταιρείας παραμένει η επιτυχής έκβαση στις
διαπραγματεύσεις της Διοίκησης για αναδιάρθρωση των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.
Η διοίκηση της Εταιρείας θα συνεχίσει την προσπάθεια αναζήτησης διεξόδου στις συζητήσεις με τα
συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα, η εξέλιξη των οποίων δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια.
Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί στο άμεσο επερχόμενο
χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την επίτευξη συμφωνιών με τους πιστωτές της, τέτοιες που θα
αποτελέσουν τη βάση ενός βιώσιμου πλάνου λειτουργίας της Εταιρείας.
Η. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία
συντάξεως της παρούσας εκθέσεως
Εντός του 2022, υλοποιήθηκε η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας είναι στο Δήμο Νέας Ιωνίας επί της
οδού Αβέρωφ 24, σε επαρκείς για τις ανάγκες της κτιριακές εγκαταστάσεις. Η παραπάνω αλλαγή έδρας
και ειδικά η διαμόρφωση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων είχε ως συνέπεια την αύξηση των
προσθηκών παγίων καθώς και ορισμένων λειτουργικών εξόδων στην τρέχουσα χρήση 2022.
Κατά την 24/05/2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου των μεριδίων της
αδρανούς θυγατρικής ATCOM LTD με έδρα την Αγγλία αξίας € 304.608 με μηδενικό τίμημα. Η
προκύπτουσα ζημιά θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2022.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία,
μεγεθύνοντας το πρόβλημα αύξησης του ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη, το οποίο ήδη από τα
τέλη του 2021 είχε αυξηθεί σημαντικά. Όπως προαναφέρθηκε όμως και στις εκτιμήσεις της διοίκησης
για το 2022, αυτό αναμένεται στη χειρότερη περίπτωση να δημιουργήσει στασιμότητα στον ρυθμό
ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της εταιρείας.
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε
την 31.12.2021, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Αχαρναί, 21 Σεπτεμβρίου 2022
Με τιμή,
Θεοτοκάς Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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