HITACHI EUROPE

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών – Αντιπροσωπείαι
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017
σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

HITACHI EUROPE Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ..... Error! Bookmark not defined.
Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Του Διοικητικού Συμβουλίου................................................... 5
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2017......................................... 13
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την ετήσια χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2017
(01/04/2016 – 31/03/2017) .............................................................................................................. 14
Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την ετήσια χρήση που έληξε την 31 η Μαρτίου 2017
(01/04/2016 – 31/03/2017) .............................................................................................................. 15
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης Μαρτίου 2017 ...................................... 16
Σημειώσεις επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ..................................... 17
1

2

3

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία ........................................................................... 17

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Σύσταση ........................................................................................................................................... 17
Διάρκεια .......................................................................................................................................... 17
Έδρα ................................................................................................................................................ 17
Αντικείμενο Δραστηριότητας............................................................................................................ 17
Μητρική εταιρεία ............................................................................................................................ 18

Βάση κατάρτισης και παρουσίασης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ................. 18

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6

Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ................................................................................................................. 18
Βάση κατάρτισης .............................................................................................................................. 18
Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων .............................................................................. 18
Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) ....................................................................... 18
Νόμισμα παρουσίασης και λειτουργικό νόμισμα ............................................................................... 19
Καλυπτόμενη περίοδος..................................................................................................................... 19
Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ............................................................................. 19
Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων .................................................................. 19
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και πηγές αβεβαιότητας ................................................. 27
Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ................................................................................ 27
Φόρος εισοδήματος ........................................................................................................................... 27
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων .................................................................................................. 27
Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού..................................................................................... 28
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ................................................................................................................ 28
Στρογγυλοποιήσεις........................................................................................................................... 28

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών ............................................................... 28

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9

Ενσώματες ακινητοποιήσεις ............................................................................................................. 28
Αποθέματα ....................................................................................................................................... 29
Εμπορικές απαιτήσεις ...................................................................................................................... 29
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων........................................................................................ 29
Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους .................................... 30
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών ............................................................................................. 30
Προγράμματα καθορισμένων παροχών.............................................................................................. 30
Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) .............................................................................. 30
Χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις .................................................................................... 31
Προβλέψεις εγγυήσεων .................................................................................................................... 32
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ................................................................................................................ 32
Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................... 32
Αναγνώριση εσόδων και εξόδων ........................................................................................................ 32

4

Ενσώματα πάγια ................................................................................................................... 33

5

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά π εριουσιακά στοιχεία ..................................... 33

6

Αποθέματα ............................................................................................................................. 33

7

Εμπορικές απαιτήσεις ......................................................................................................... 33

8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ................................................................................. 34

9

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού .............................................................................................. 34

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2015 έως την 31η Μαρτίου 2016

[1]

HITACHI EUROPE Α.Ε.

10 Μετοχικό κεφάλαιο.............................................................................................................. 34
11 Αποθεματικά ......................................................................................................................... 34
12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ......................... 35
13 Λοιπές προβλέψεις............................................................................................................... 35
14 Εμπορικές υποχρεώσεις ...................................................................................................... 36
15 Βραχυπρόθεσμα δάνεια....................................................................................................... 36
16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις .............................................................................. 36
17 Φόροι εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) .......................................................... 36
18 Προβλέψεις-απομειώσεις .................................................................................................... 37
19 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ......................................................................................... 37
20 Λοιπά λειτουργικά έξοδα .................................................................................................... 37
21 Λοιπά έσοδα/έξοδα ............................................................................................................... 37
22 Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη ........................................................... 38
22.1
22.2

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη .................................................................................................. 38
Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη ..................................................................................................... 38

23 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου ................................................................... 39
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

Συναλλαγματικός κίνδυνος ............................................................................................................ 39
Κίνδυνος επιτοκίου ....................................................................................................................... 40
Κίνδυνος αγοράς ............................................................................................................................ 40
Πιστωτικός κίνδυνος ...................................................................................................................... 40
Κίνδυνος ρευστότητας.................................................................................................................... 40

24 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου ....................................................... 40
25 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις .................................................................................................. 41
25.1
25.2
25.3

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις..................................................................................................... 41
Εμπράγματα βάρη .......................................................................................................................... 41
Επίδικες υποθέσεις ........................................................................................................................ 42

26 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ................................................................................................................................ 42

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2015 έως την 31η Μαρτίου 2016

[2]

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της
«HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ» (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Μαρτίου 2017, τις
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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν
να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο
με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από
τις φορολογικές αρχές για τη χρήση από 1 Απριλίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 2011. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους
της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση της Εταιρείας HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ («HITACHI
EUROPE Α.Ε.») κατά την 31 Μαρτίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Μαρτίου
2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία HITACHI EUROPE Α.Ε.
και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
της Συμβουλίου.
‘Οπως αναφέρεται στην σημείωση 3.4 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων το σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Μαρτίου 2017 έχει καταστεί μικρότερο από το 10% του μετοχικού
της κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ
2190/1920.

Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017,
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Χειμάρας 8Β,
151 25, Μαρούσι
ΑΜ ΣΟΕΛ 107
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HITACHI EUROPE Α.Ε.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Του Διοικητικού Συμβουλίου
για την ετήσια χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2017
Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλουμε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1η
Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017.
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας
«HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ με διακριτικό τίτλο «HITACHI EUROPE A.E» (εφεξής «η Εταιρεία») για
τη χρήση που έληξε 31 Μαρτίου 2017, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη περίοδο
και η επίδρασή τους στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι στόχοι και οι προοπτικές
για την επόμενη χρήση, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να
αντιμετωπίσει, και λοιπές μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την τρέχουσα χρήση καταρτίζονται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) με βάση τις λογιστικές αρχές και
μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι σύμφωνες
με τα πρότυπα αυτά.
1. Τα σημαντικά γεγονότα της χρήσης ήταν τα ακόλουθα:
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 7.120,22 χιλ., έναντι € 7.802,94 χιλ.
της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά € 682,72 χιλ.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους της κατηγορίας των ψυγείων είναι 21.6% (31.03.2016: 19.6%) ενώ
των κλιματιστικών είναι 13.7% (31.03.2016: 15.4%).
Τα ψυγεία σημείωσαν αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5.3% και η αξία τους μειώθηκε
κατά 4%, καθώς αυτά που πωλήθηκαν ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερα σε αξία πώλησης
συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, ενώ η αύξηση του ποσοστού κέρδους παρά την μείωση
των πωλήσεων έχει να κάνει με μείωση του κόστους των σε συνδυασμό με το κατάλληλο
προϊοντικό μείγμα.
Τα κλιματιστικά σημείωσαν μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 12% και μείωση της αξίας
κατά 15%. Ο κυριότερος λόγος της μείωσης της αξίας τους είναι η διάβρωση της μέσης τιμής
πώλησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Από την 15/03/2016 η Εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία WESTNET A.E. η οποία
συνεχίζεται από τότε έως και την κλειόμενη χρήση. Οι πωλήσεις των τηλεοράσεων αποτελούν το
24% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας με μεικτό περιθώριο κέρδους μόλις 1% .
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Τα ως άνω είχαν ως αποτέλεσμα:
•

Τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 7.112 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία την
τρέχουσα χρήση έναντι ποσού 8.220 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

•

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση το 2017 και διαμορφώθηκαν για
την Εταιρεία σε κέρδη 74 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 388 χιλ. ευρώ το 2016, ποσοστιαία
αύξηση της τάξης του 121,96%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση
των συνολικών εξόδων.

•

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται σε κέρδη 45 χιλ. ευρώ το 2017 έναντι
ζημιών 357 χιλ. ευρώ το 2016. Σημειώνεται ότι τα συγκεντρωτικά λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρο εισοδήματος το 2017 ανήλθαν σε ποσό 60 χιλ. ευρώ έναντι -357 χιλ. ευρώ
το 2016.

•

Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για την Εταιρεία στο ποσό των 6.429 χιλ. ευρώ
το 2017 έναντι 4.935 χιλ. ευρώ για το 2016 ήτοι 30,27% μεταβολή.

•

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μετά αποσβέσεων ανέρχονται
για το 2017 σε 34 χιλ. ευρώ έναντι 35 χιλ. ευρώ το 2016 ήτοι 2,98% μεταβολή.

•

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας το 2017 ανέρχονται σε 266 χιλ. ευρώ έναντι 206 χιλ.
ευρώ το 2017 με την μεταβολή να οφείλεται στα κέρδη της τρέχουσας χρήσης.

•

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 5.816 χιλ. ευρώ το 2017
έναντι 4.405 το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,02%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας
Η οικονομική θέση της Εταιρείας όπως αυτή παρουσιάζεται στις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις κρίνεται ικανοποιητική με βάση την οικονομική κατάσταση
στην Ελλάδα .
Την 31 Μαρτίου 2017, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας
υπερκαλύπτεται από τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά
ποσό € 579 χιλ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο του 10%
των καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920 και όπως απαιτείται από το νόμο το θέμα αυτό θα
πρέπει να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
προς συζήτηση και λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Επιπλέον, η μητρική εταιρεία έχει παράσχει γραπτή διαβεβαίωση πως προτίθεται να
υποστηρίξει οικονομικά τη δραστηριότητά της Εταιρείας για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους
μετά τον Σεπτέμβριο 2017 (βλ. σημείωση 2.4).
3. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες για την Εταιρεία:
31/03/2017
Αριθμοδείκτες οικονομικής
διάρθρωσης
Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

6.394.574

31/03/2016

99,47%

6.428.832
34.258
6.428.832

4.899.637

99,28%

4.934.948
0,53%

35.311
4.934.948

0,72%

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

266.092

Σύνολο υποχρεώσεων

6.162.740

4,32%

206.094
4.728.854

4,36%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων

6.162.740

Σύνολο παθητικού

6.428.832

Ίδια κεφάλαια

266.092

Σύνολο παθητικού

6.428.832

95,86%

4,14%

4.728.854
4.934.948
206.094
4.934.948

95,82%

4,18%

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

6.394.574

109,95%

5.815.897

4.899.637

111,22%

4.405.379

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

74.232
7.120.220

1,04%

-338.006
7.802.943

-4,33%

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

44.883

Πωλήσεις αποθεμάτων

7.120.220

0,63%

-356.187

-4,56%

7.802.943

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

44.883

Ίδια κεφάλαια

266.092
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Αριθμοδείκτης βραχυπρόθεσμης
ρευστότητας
Κυκλοφορούν
ενεργητικό Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

4.643.023

3.685.038
79,83%

5.815.897

83,65%
4.405.379

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της εταιρείας.

4. Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
4.1 Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων
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.
Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την
έκθεσή της σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία, έχει περιορισμένη έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο στον πελάτη της
«WESTNET» (πωλήσεις σε USD) ο οποίος αντισταθμίζεται με αντίστοιχη έκθεση στον
προμηθευτή της «HITACHI Europe Ltd» (αγορές σε USD) για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία, δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία, δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. Για αυτόν το λόγο η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε
χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του
πιστωτικού ελέγχου. Επιπλέον η Εταιρεία ασφαλίζει τις πιστώσεις προς τους πελάτες της στην
εταιρεία ATRADIUS ενώ έχει bank guaranty και surety bond για κάποιους πελάτες εξωτερικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά.
4.2 Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα το
σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επίσης, τα προϊόντα μας (οικιακές συσκευές) διαθέτουν τεχνολογίες που εξασφαλίζουν τη
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με υψηλές αποδόσεις.
4.3 Ανθρώπινο δυναμικό (εργασιακά ζητήματα)
Στην Εταιρεία απασχολήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά μέσο όρο 14 άτομα.
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 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.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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5. Συνοπτική χρηματοοικονομική κατάσταση της 31/03/2017
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ‘000 € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31/03/2017

31/03/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

34

35

Αποθέματα

1.752

1.215

Απαιτήσεις

3.775

3.068

868

617

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

6.395

4.900

Σύνολο ενεργητικού

6.429

4.935

3.154

3.154

236

221

-3.124

-3.169

266

206

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

81

323

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.816

4.405

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.163

4.729

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων

6.429

4.935

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

6. Συνοπτική κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ‘000 € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31/03/2017
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων

31/03/2016

7.120

7.803

-5.717

-6.263

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-695

-880

Λοιπά έξοδα

-617

-1.061

Προβλέψεις-απομειώσεις

-20

61

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-26

-16

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων

45

-356

Αναλώσεις αποθεμάτων

7. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας – προοπτικές για το 2017-2018
Όπως προκύπτει από τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα ενδείξεις η πορεία των εργασιών της
Εταιρείας και η χρήση που θα κλείσει την 31/3/2018 αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα
με αυτά της τρέχουσας χρήσης, ως προς τα προϊόντα κλιματισμού και ψυγείου.
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8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε USD ($) στην τράπεζα CITIBANK UK . Κατά την
31 Μαρτίου 2017, τα χρηματικά διαθέσιμα στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό ανέρχονταν σε $
20.918,69 (2016: $ 5.867,67).
9. Ακίνητα της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της Εταιρείας.
10. Υποκαταστήματα Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
11. Άλλα σημαντικά οψιγενή γεγονότα
Οι εξελίξεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας,
διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ρευστό. Η
επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
ενέργειες και αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα αλλά και το εξωτερικό. Επιπλέον, από 28
Ιουνίου 2015 ισχύουν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων σε τραπεζικές συναλλαγές και
πληρωμές εκτός Ελλάδος καθώς και σε αναλήψεις μετρητών.
Η Εταιρεία δεν αντιμετώπισε κάποια μορφή σοβαρής δυσλειτουργίας, εκτός ίσως από την
αναστάτωση που προκλήθηκε αρχικά λόγω της αιφνίδιας επιβολής μέτρων, η οποία ωστόσο πολύ
γρήγορα ομαλοποιήθηκε. Σημαντικοί παράγοντες που επέτρεψαν την αντιμετώπιση των
συνθηκών και των καταστάσεων της αγοράς καθώς και την ώριμη διαχείριση λοιπών αντιδράσεων
ήταν: η υποστήριξη της μητρικής, η δυνατότητα αγορών, τα επαρκή τραπεζικά υπόλοιπα κυρίως
σε μη συστημικές τράπεζες, η δυνατότητα πληρωμών από λογαριασμούς εξωτερικού, αν αυτό
κρινόταν απαραίτητο και ο δανεισμός με την μορφή του cash pooling.
H Εταιρεία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές
συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα, με στόχο την προστασία της από πιθανούς κινδύνους
αρνητικών επιπτώσεων στη ρευστότητα, την εξέλιξη των λειτουργικών κι επενδυτικών
δραστηριοτήτων και την ανάκτηση των περιουσιακών της στοιχείων, ούτως ώστε να διασφαλίσει
ότι θα ληφθούν έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν
τυχόν επιδράσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
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12. Δημοσιευθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σημειώσεις επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει και βεβαιώνει ότι εξ όσων γνωρίζει οι συνυποβαλλόμενες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις αρχές των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ,
μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της
Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε
το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:
I.

Να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/3/2017.

II.

Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για
τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/3/2017, σύμφωνα με τον Νόμο και το
Καταστατικό.

Maidenhead, 01 Νοεμβρίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δ..Σ.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Guillaume de Pommereau

Carl Newton

Stephen Pierce

Roland Fritsch
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 ης Μαρτίου 2017
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

σημ.

31/03/2017

31/03/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια

4

5.754

5.285

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5

28.504

30.026

34.258

35.311

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

6

1.751.551

1.214.599

Εμπορικές απαιτήσεις

7

2.912.638

1.943.635

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

867.642

616.976

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

9

862.743

1.124.427

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

6.394.574

4.899.637

Σύνολο ενεργητικού

6.428.832

4.934.948

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

10

3.153.863

3.153.863

Τακτικό αποθεματικό

11

221.053

221.053

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

11

15.474
(3.124.299)

359
(3.169.182)

266.092

206.094

12

97.043

105.812

13

249.800

217.663

346.843

323.475

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

14

1.513.686

1.717.111

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

15
16

4.029.791
272.420

2.253.926
434.342

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

5.815.897

4.405.379

Σύνολο υποχρεώσεων

6.162.740

4.728.854

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων

6.428.832

4.934.948

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την ετήσια χρήση που έληξε την 31 η
Μαρτίου 2017 (01/04/2016 – 31/03/2017)

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

σημ.
Εσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων
Αναλώσεις αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις-απομειώσεις
Φόροι- Τέλη
Λοιπά έσοδα/έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
Έξοδα τόκων
Έσοδα τόκων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από
φόρους
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές
Φόρος εισοδήματος επί λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά λοιπά έσοδα περιόδου μετά από
φόρους

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017

19
20
18
21

4

17

12
17

01/04/2016 31/03/2017
7.120.220
(5.716.738)
(695.348)
(644.945)
(19.810)
(5.782)
36.635

01/04/2015 31/03/2016
7.802.943
(6.263.437)
(879.812)
(1.052.001)
61.241
(6.257)
(683)

74.232

(338.006)

(3.030)
71.202
(26.336)
17
44.883
0
44.883

(2.397)
(340.403)
(15.820)
36
(356.187)
0
(356.187)

15.115
0

(776)
0

15.115

(776)

59.998

(356.964)
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την ετήσια χρήση που έληξε την 31 η
Μαρτίου 2017 (01/04/2016 – 31/03/2017)
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

01/04/2016
31/03/2017
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
44.883
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων
3.030
Προβλέψεις
(3.822)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
26.336
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
70.427
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
(536.952)
Εμπορικές απαιτήσεις
(969.003)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
263.207
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις
(203.426)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(161.921)
Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού
10.167
Λοιπές προβλέψεις
32.138
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
0
Καθαρές ταμειακές (εκροές ) / εισροές από λειτουργικές
(1.495.364)
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Τόκοι πληρωθέντες
Ταμειακές (εικροές) / εσροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ μείωση χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017

01/04/2015
31/03/2016
(356.187)
2.397
89.936
15.820
(248.034)
161.495
(208.981)
(120.027)
875.164
161.823
(83.232)
77.557
0
615.766

(3.499)
(3.499)

(896)
(896)

1.775.865
(26.336)

(364.291)
(15.820)

1.749.529

(380.111)

250.666
616.976
867.642

234.759
382.217
616.976
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 ης Μαρτίου 2017
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό
κεφάλαιο
1η Απριλίου 2015
Συνολικά έσοδα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα
31η Μαρτίου 2016
1η Απριλίου 2016
Συνολικά έσοδα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα
31η Μαρτίου 2017

3.153.863
0
0
3.153.863
3.153.863
0
0
3.153.863

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017

Τακτικό
Αποθεματικό
221.053
0
0
221.053
221.053
0
0
221.053

Λοιπά
αποθεματικά
1.136
0
(776)
359
359
0
15.115
15.474

Αποτελέσματα
εις νέο
(2.812.995)
(356.187)
0
(3.169.182)
(3.169.182)
44.883
0
(3.124.299)

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
563.058
(356.187)
(776)
206.094
206.094
44.883
15.115
266.092
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Σημειώσεις επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1 Σύσταση
Η Εταιρεία «HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο «HITACHI
EUROPE A.E» είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με αριθμό 000353401000 (Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
04906/1ΑΤ/Β/86/0345).
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.):

04906/1ΑΤ/Β/86/0345

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου:

000353401000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

094117459, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:

Κηφισίας 364 & Δελφών 1152 33, Χαλάνδρι

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Louis Ignace Guillaume de Pommerau (Πρόεδρος)
Carl William Newton (Γραμματέας)
Stephen Keith Pierce (Μέλος)
Roland Fritsch (Μέλος)

1.2 Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται και στο άρθρο 3 του καταστατικού, ορίζεται σε
σαράντα (40) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.
και Ε.Π.Ε) της αποφάσεως για σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του
Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να περιορίζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
1.3 Έδρα
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
Η Εταιρεία, δύναται να ιδρύσει ή να καταργήσει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,,
υποκαταστήματα ή πρακτορεία και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως, οργανώσεως και
λειτουργίας τους.
1.4 Αντικείμενο Δραστηριότητας
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού είναι:
1. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΤΑΤΣΙ ΣΕΙΛΣ
ΚΟΡΠΟΡΕΙΣΟΝ» (HITACHI SALES CORPORATION), που εδρεύει στο Τόκιο της
Ιαπωνίας και των εταιρειών που συνεργάζονται σε αυτή, καθώς και κάθε συναφής εργασία
στα πλαίσια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
2. Η πώληση των ανωτέρω προϊόντων προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου για ανάγκες υπηρεσιών αυτού.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017
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3. Η παροχή υπηρεσιών επιδιορθώσεων και συντηρήσεως (service) των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει ή εμπορεύεται η Εταιρεία, καθώς και
η αυτοτελής ή μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών συντήρησης και επιδιορθώσεων πώληση
ανταλλακτικών.
4. Η ίδρυση καταστημάτων ή υποκαταστημάτων και δημιουργία αποθηκευτικών χώρων
οπουδήποτε στην Ελλάδα.
5. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή πρόκειται να
συσταθούν στην Ελλάδα και η συνεργασία μαζί τους και

6. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή
συμφυούς ή παρεπόμενης ή εξυπηρετούσας τους ανωτέρω σκοπούς και γενικά η ανάληψη
οποιασδήποτε δραστηριότητας, σύμφωνης με τους σκοπούς τους επιτρεπόμενους από τον
Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»
1.5 Μητρική εταιρεία
Η εταιρεία «HITACHI Europe Limited» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μητρική εταιρεία
της Εταιρείας. Μητρική εταιρεία του Ομίλου Hitachi είναι η εταιρεία συμμετοχών «HITACHI
Limited» με έδρα το Τόκιο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1910.

2

Βάση κατάρτισης και παρουσίασης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ
Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή
Διερμηνειών και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.2 Βάση κατάρτισης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του
ενεργητικού στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και στο ανακτήσιμο ποσό (εφόσον απαιτείται).
2.3 Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της, η Εταιρεία επέλεξε να
παρουσιάσει:

2.4

-

τα στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης με
κυκλοφορούντων και μη κυκλοφορούντων στοιχείων και

διάκριση

μεταξύ

-

τα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων με βάση των φύση των σχετικών δαπανών.

Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
H Εταιρεία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές
συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα, μετά τις εξελίξεις από τον Ιούνιο 2015, που είχαν
σαν αποτέλεσμα περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων σε τραπεζικές συναλλαγές και
πληρωμές εκτός Ελλάδος καθώς και σε αναλήψεις μετρητών, οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι
σήμερα. Ο στόχος της Εταιρείας είναι η προστασία της από πιθανούς κινδύνους αρνητικών
επιπτώσεων στη ρευστότητα, την εξέλιξη των λειτουργικών κι επενδυτικών δραστηριοτήτων
και την ανάκτηση των περιουσιακών της στοιχείων, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι θα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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ληφθούν έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν
τυχόν επιδράσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Την 31 Μαρτίου 2017, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας υπερκαλύπτεται από τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της
στοιχείων κατά ποσό € 510 χιλ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί
μικρότερο του 10% των καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η μητρική εταιρεία έχει
παράσχει γραπτή διαβεβαίωση πως προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά τη δραστηριότητά
της Εταιρείας για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά τον Σεπτέμβριο 2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Η Διοίκηση, εκτιμά ότι δεν συντρέχουν
ουσιώδεις αβεβαιότητες σχετικά με γεγονότα ή καταστάσεις που να εγείρουν σημαντική
αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την λειτουργία της με
βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
2.5

Νόμισμα παρουσίασης και λειτουργικό νόμισμα
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ακέραιες μονάδες του €,
το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί.

2.6 Καλυπτόμενη περίοδος
Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως και την 31η Μαρτίου 2017, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων
της χρήσης από την 1η Απριλίου 2015 έως και την 31η Μαρτίου 2016.
2.7 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 1η Νοεμβρίου 2017.
2.8

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
•

ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις
): Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης
Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και του ΔΛΠ 38
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που
δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο
αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του
περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο
των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ
περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων.
• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού
χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των
εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με
ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.
• ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Από κοινού Συμφωνίες
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς
(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία
αποτελεί µία «επιχείρηση».
• ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση)
Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της
καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες
και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό
των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
• ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση)
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν
περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των
πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους
καταστάσεις. Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά
αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη
σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές
πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων.
•

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της
Εξαίρεσης Ενοποίησης (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την
εφαρμογή της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική
εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά
όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο μία
θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες
υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας
επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή της
μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται
από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε
θυγατρικές.
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Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο
είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015 και
παρατίθενται παρακάτω:
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή
τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους
ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της
«προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο
αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση,
μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.
ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να
γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης
στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες
μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων
της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του
τομέα.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του
ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39
δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς
προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων
παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική
οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί
συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.
ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο
που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.
Τέλος, το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι
μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και παρατίθενται παρακάτω:
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ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση
και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο
διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο
σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή
της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή
της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης.
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα - Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η
σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη
συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις
συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της
ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το
νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν
δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση
(π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες
πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των
χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο,
τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή Διερμηνείες έχουν
εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στη λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2016:
•

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ
9 – Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014)
αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά
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. Επιπλέον, αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει
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ταξινομηθεί (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή
στην εύλογη αξία της εν λόγω χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές
της πιστωτικού κινδύνου της οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά
Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της
λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο
τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης
αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
• ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Στόχος αυτού του προσωρινού προτύπου είναι να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα
των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που ασχολούνται με δραστηριότητες με
ρυθμιζόμενες τιμές, όπου οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των
συγκεκριμένων τύπων δραστηριότητας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν παροχές όπως φυσικό
αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Η τιμολογιακή ρύθμιση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις
στη χρονική στιγμή αναγνώρισης και στο ποσό του εσόδου μιας οντότητας. Το ΣΔΛΠ έχει
προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής ρύθμισης και σχεδιάζει να
δημοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του 2014. Εν αναμονή των
αποτελεσμάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, το ΣΔΛΠ
αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14 ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους
που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε
τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προηγούμενου πλαισίου λογιστικών
αρχών όταν υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις οντότητες
που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η
επίδραση της τιμολογιακής ρύθμισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια
οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις δεν δύναται να
εφαρμόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του
καταστάσεις.
• ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και
ακριβείς απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Σκοπός του
προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα
συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου,
διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να
εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη
χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους
πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων.
-

Αναγνώριση του συμβολαίου,

-

Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης,
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-

Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής,

-

Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωσης,

-

Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης.

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις
οικονομικές του καταστάσεις Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22
Σεπτεμβρίου 2016.
• ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση
και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη
(«μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να
αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα
έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική
των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης από
την εφαρμογή του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
•

ΔΛΠ 12: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για
μη πραγματοποιηθείσες ζημιές (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2017. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την
αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που
έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
• ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2017. Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρία καλείται να παρέχει
γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν
τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης
της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
•

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον
αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και
το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που
διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον
εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς
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τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη
των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης
της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
• ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) - Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2018. Το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου
χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το
συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το
τροποποιημένο πρότυπο θα:
-

δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια
που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές
συμβάσεις.

-

παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με
τις ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το
2021.

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης στις
οικονομικές του καταστάσεις.
• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 - Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018. Τον Απρίλιο του 2016, το Συμβούλιο προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο
ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου,
αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση,
πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει επίδραση αυτών
των αναβαθμίσεων στις οικονομικές του καταστάσεις.
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) - Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην
εύλογη αξία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται, οι επενδύσεις σε συγγενής
ή σε κοινοπραξίες που κατέχονται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης
επενδυτικών κεφαλαίων ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, να επιμετρηθούν
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή
ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου: Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι
απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν
για τις συμμετοχές της οντότητας ανεξάρτητα αν έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για πώληση,
ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
• ΔΛΠ 40 Επενδυτικά ακίνητα (Τροποποίηση) Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα δύναται
να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή
παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη
χρήση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης στις
οικονομικές του καταστάσεις.
• Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 22 - Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018. Η διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που
περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα,
εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα
μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την
πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό
περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής,
για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής
αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης
από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η
ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. Η διερμηνεία δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης
της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
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2.9 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και πηγές αβεβαιότητας
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που
περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί
τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που
παρατίθενται κατωτέρω.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που
θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές, είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα
διαθέσιμες από άλλες πηγές.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα
πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να
προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της
επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.
2.9.1 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε
γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη, σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που περιγράφεται στην ενότητα «Περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών».
2.9.2 Φόρος εισοδήματος
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται σημαντική
υποκειμενική κρίση.
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση
που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί
από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο
εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός
των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
2.9.3 Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα
μέρος δεν είναι πιθανή.
Η Διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική
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υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την
εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.
2.9.4 Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων
η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους
όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν
λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ.
Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται,
να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.
2.9.5 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών
και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να
μη συμβούν στο μέλλον καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη
δραστηριότητα της.
2.9.6 Στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών και αθροισμάτων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

3.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Το κόστος ενός ενσώματου παγίου αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού εάν και μόνο εάν:
α) πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το πάγιο στοιχείο θα
εισρεύσουν στην επιχείρηση, και
β) το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Ένα πάγιο στοιχείο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ως στοιχείο του
ενεργητικού, πρέπει αρχικά να αποτιμηθεί στο κόστος κτήσεως του το οποίο περιλαμβάνει:
ü την τιμή αγοράς του στην οποία προστίθενται οι δασμοί εισαγωγής, οι μη επιστρεπτέοι
φόροι αγοράς, καθώς και οι παρεχόμενες εμπορικές εκπτώσεις και μειώσεις τιμών
ü τα άμεσα επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να περιέλθει το
πάγιο στοιχείο στην τοποθεσία και σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται από την Διοίκηση.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
στο ιστορικό κόστος κτήσεως μειωμένο κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των
πιθανών συσσωρευμένων ζημιών λόγω απομείωσης της αξίας τους.
Για όλες τις ενσώματες ακινητοποιήσεις εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης,
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η εκτιμώμενη
διάρκεια ωφέλιμης ζωής των σημαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι ως ακολούθως:
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Προσθήκες σε ακίνητα τρίτων Διάρκεια της μίσθωσης
Μηχανήματα
8-10 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-12 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση στο τέλος κάθε χρήσης και σε περίπτωση που μεταβληθούν, οι αλλαγές που
προκύπτουν αντιμετωπίζονται ως αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις. Για τα ενσώματα πάγια
στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες.
Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις,
δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι
ανακτήσιμη.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από τη διαγραφή λόγω εκποίησης ενός παγίου,
υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των καθαρών εσόδων από την εκποίηση και της τρέχουσας
αξίας του παγίου και καταχωρούνται στην συνολικών εσόδων.
3.2 Αποθέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Όλα τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσης και της
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη
για την πώλησή τους.
3.3 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λογίζονται στην ονομαστική τους αξία μείον την αναγνωρισμένη
απομείωση, λόγω πιθανών επισφαλειών, ενώ οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι ληξιπρόθεσμες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για
να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη, διενέργειας απομείωσης, έτσι ώστε να αντανακλώνται
όλοι οι πιθανολογούμενοι κίνδυνοι.
3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς πραγματοποιείται έλεγχος εάν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης
της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση που
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε προχωρά στον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού τους.
Η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης
αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον των εξόδων πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.
Όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, τότε η
λογιστική αξία του στοιχείου θα πρέπει να απομειωθεί, ώστε να απεικονίζει το ανακτήσιμο ποσό
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του. Η μείωση αυτή της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού αναγνωρίζεται ως
ζημία λόγω μείωσης της αξίας του, άμεσα στα κέρδη ή στις ζημίες της περιόδου.
3.5 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό
ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωμένο έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η
προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
3.5.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο η
Εταιρεία καταβάλλει καθορισμένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε
υποχρεωτική, συμβατική ή προαιρετική βάση. Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία νομική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην περίπτωση που ο φορέας δεν
κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές στους εργαζομένους,
για παρεχόμενη υπηρεσία τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων.
3.5.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν εμπίπτει
σε πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
καθορίζουν ένα ποσό παροχών που ο εργαζόμενος θα λάβει με την συνταξιοδότηση του, συνήθως
εξαρτώμενο από παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και οι αμοιβές του.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη
παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό
κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και
μεταβολές σε αναλογικές υποθέσεις, αναγνωρίζονται στο σύνολό τους στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εισοδημάτων και μέσω αυτής σε ειδικό αποθεματικό μετά την αφαίρεση του φόρου
εισοδήματος που αναλογεί.
3.6 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο που ισχύει
στην Ελλάδα.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται
στις φορολογικές της δηλώσεις και περιλαμβάνει πιθανούς πρόσθετους φόρους εισοδήματος που
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017

[30]

HITACHI EUROPE Α.Ε.

προκύπτουν από τους φορολογικούς
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος.

ελέγχους

των φορολογικών αρχών

καθώς και

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης
(liability method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πλέον πιθανό ότι
θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων
από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την
ημερομηνία αναφοράς.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί στα λοιπά
συνολικά έσοδα καταχωρείται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα.
3.7 Χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της
μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα
αξία των ελάχιστων μισθωμάτων.
Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών
εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό
επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται
απευθείας στα αποτελέσματα. Τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια αποσβένονται με
την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του παγίου.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα.
Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση
συνολικών εσόδων, σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
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3.8 Προβλέψεις εγγυήσεων
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε
εκροή οικονομικών πόρων για την Εταιρεία και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος
πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης
που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.
Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς
σχηματιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την
τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
3.8.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη είναι ελάχιστη.
3.8.2 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια
ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.9 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην Εταιρεία και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από
φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις.
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των
αγαθών.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα
αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μίσθιου.
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
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4

Ενσώματα πάγια

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων της Εταιρείας στη διάρκεια των δύο παρουσιαζόμενων
περιόδων, είναι οι εξής:

Αξία κτήσης την 31/03/2015
Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/03/2016
Προσθήκες / Διαγραφές
Διαγραφή αποσβεσμένων
Αξία κτήσης την 31/03/2017

Προσθήκες
σε ακίνητα Μηχανήματα
τρίτων
55.545
4.074
0
507
55.545
4.581
0
(3.568)
0
0
55.545
1.013

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2015
Αποσβέσεις Χρήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Διαγραφή αποσβεσμένων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2017
Λογιστική αξία την 31/03/2016
Λογιστική αξία την 31/03/2017

5

54.630
82
54.711
82
0
54.793
833
752

Έπιπλα &
Σκεύη

Σύνολο

194.611
389
195.000
3.500
(37.454)
161.045

254.229
896
255.125
(68)
(37.454)
217.603

4.067
514
4.581
0
(3.568)
1.013

188.747
1.801
190.548
2.948
(37.453)
156.043

247.443
2.397
249.840
3.030
(41.021)
211.849

0
0

4.451
5.002

5.285
5.754

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά π εριουσιακά στοιχεία

Τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν δοσμένες
εγγυήσεις.

6

Αποθέματα

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:
Αξία κτήσης αποθεμάτων
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων
Σύνολο

31/03/2017
1.799.833
(48.282)
1.751.551

31/03/2016
1.285.352
(70.753)
1.214.599

31/03/2017
70.753
(44.864)
22.393
48.282

31/03/2016
62.298
0
8.456
70.753

Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (μεταφορά στα αποτελέσματα)
Νέα πρόβλεψη (αναγνώριση στα αποτελέσματα)
Υπόλοιπο λήξης

7

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:
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Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Πρόβλεψη για εμπορικές απαιτήσεις
Σύνολο

31/03/2017
5.681.401
168.171
(2.936.934)
2.912.638

31/03/2016
4.776.062
76.919
(2.909.347)
1.943.635

31/03/2017
2.909.347
0
27.587
2.936.934

31/03/2016
2.989.043
(25.429)
(54.267)
2.909.347

Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Νέα πρόβλεψη (αναγνώριση στα αποτελέσματα)
Υπόλοιπο λήξης

8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν:
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

9

31/03/2017
259
867.383
867.642

31/03/2016
437
616.539
616.976

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν:

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Απαιτήσεις από ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες
Προπληρωμές
Σύνολο

31/03/2017
312.832
230.803
307.677
11.430
862.743

31/03/2016
836.833
231.895
48.622
7.077
1.124.427

Το κονδύλι «Λοιποί Χρεώστες» αφορά κυρίως απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες όπως αυτές
αναλύονται παρακάτω στην σημείωση 22.

10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 3.153.863 και αποτελείται από 107.457
πλήρως εξοφλημένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 29,35.

11 Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της Εταιρείας περιλαμβάνουν:
Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σχηματίζει Τακτικό
αποθεματικό, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των ετήσιων καθαρών κερδών. Το αποθεματικό αυτό
δεν μπορεί να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.
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Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά αποτελούνται από αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών, το οποίο
απεικονίζει το αποτέλεσμα της μεταβολής των αναλογιστικών παραδοχών κατά τον υπολογισμό
της σχετικής υποχρέωσης για το πρόγραμμα παροχών στους εργαζομένους, βάσει του N. 2112.

12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης που έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής:

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Τόκοι πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Αναλογιστικό (κέρδος )/ζημιά
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης

31/03/2017
105.812
(3.822)
10.167
(15.115)
97.043

31/03/2016
98.332
5.496
1.208
776
105.812

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος αποτελούνται από:
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Παροχές που πληρώθηκαν
Τόκοι πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

31/03/2017
(3.822)
0
10.167
6.345

31/03/2016
5.496
84.440
1.208
91.145

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς/(κέρδους)
Σύνολο

31/03/2017
(15.115)
(15.115)

31/03/2016
776
776

Οι κύριες χρηματοοικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναλογιστική
αποτίμηση της σχετικής υποχρέωσης είναι οι εξής:
Αναλογιστικές υποθέσεις - παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό ετήσιας αύξησης μισθών

31/03/2017
1,58%
1,00%

31/03/2016
1,51%
1,00%

13 Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνουν την πρόβλεψη για εγγυήσεις η οποία αναλύεται ως εξής:
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Λογιστική αξία την 31/03/2015
Χρηματοοικονομικό κόστος
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα
Λογιστική αξία την 31/03/2016
Χρηματοοικονομικό κόστος
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα
Λογιστική αξία την 31/03/2017

Κλιματιστικά
29.823
596
(25.532)
96.701
101.589
0
(1.174)
44.697
145.111

Ψυγεία
110.282
2.206
(67.463)
71.050
116.074
0
(67.840)
56.455
104.689

Σύνολο
140.105
2.802
(92.995)
167.750
217.663
0
(69.014)
101.151
249.800

Για τον υπολογισμό των προβλέψεων η Εταιρεία έχει βασιστεί στα πιο πρόσφατα απολογιστικά
δεδομένων των ζημιών που προκύπτουν στις συγκεκριμένες ηλεκτρικές συσκευές κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.

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

15 Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ο δανειακός λογαριασμός της Εταιρείας, αφορά λογαριασμό cash pooling από την μητρική
εταιρεία από την CITIBANK Λονδίνου.

16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

Προκαταβολές πελατών
Πιστωτές διάφοροι
Λοιποί φόροι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

31/03/2017
8.689
3.002
26.238
17.738
216.754
272.420

31/03/2016
525
2.393
29.873
14.671
386.880
434.342

17 Φόροι εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα ανέρχεται σε
29%.
Η Εταιρεία δεν προχώρησε σε αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από
προσωρινές διαφορές, καθώς δεν είναι βέβαιο αν θα υπάρχει στο μέλλον επαρκές φορολογητέο
εισόδημα για να καλύψει την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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18 Προβλέψεις-απομειώσεις
Οι προβλέψεις/απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων
αναλύονται ως εξής:
Πρόβλεψη για εμπορικές απαιτήσεις
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων
Σύνολο

31/03/2017
27.587
(7.776)
19.810

31/03/2016
(79.696)
18.455
(61.241)

31/03/2017
580.974
113.249
(3.822)
0
4.947
695.348

31/03/2016
640.972
146.130
5.496
84.440
2.775
879.812

19 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν:
Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Παροχές που πληρώθηκαν
Λοιπές παροχές προσωπικού
Σύνολο

Ο αριθμός προσωπικού για την τρέχουσα χρήση ήταν 14, ενώ για την προηγούμενη ήταν 13.

20 Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν:

Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές ελεγκτών
Παροχές τρίτων
Μισθώματα
Ασφάλιστρα
Εξοδα επισκευών
Εξοδα κίνησης
Μεταφορικά
Έξοδα προβολής
Έξοδα εισαγωγής εμπορευμάτων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

31/03/2017
27.616
39.275
243.542
66.715
23.488
61.597
7.404
57.257
(44.341)
6.458
155.934
644.945

31/03/2016
42.968
38.600
231.600
91.155
21.444
225.724
10.170
62.770
235.737
12.158
79.676
1.052.001

Στο κονδύλι «Παροχές τρίτων» εκτός άλλων περιλαμβάνονται αποθήκευτρα και έξοδα διανομής
για την τρέχουσα και προηγούμενη περίοδο ποσού 221.375 ευρώ και 207.767 ευρώ, αντίστοιχα.

21 Λοιπά έσοδα/έξοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα περιλαμβάνουν:

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017

[37]

HITACHI EUROPE Α.Ε.

31/03/2017
(7.053)
0
(67)
(107.951)
(115.071)
0
43.000
61
108.645
151.706
36.635

Διάφορα έξοδα τραπεζών
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Εκτακτα έξοδα
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Έσοδα από ασφαλιστικές εταιρείες
Εισπρατόμενα έξοδα από την μητρική
Έκτακτα έσοδα
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

31/03/2016
(7.989)
(4.293)
(46.154)
(23.091)
(81.526)
1.308
61.270
4.646
13.618
80.843
(683)

22 Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
22.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:
31/03/2017
Σύνοψη ενδοομιλικών συναλλαγών
HITACHI Air Conditioning Europe SAS
HITACHI Consumer Products (Thailand) LTD
HITACHI Air Conditioning Products (M) SDN BHD
HITACHI Europe LTD
HITACHI Household Appliances (WUHU) CO LTD

Εισροές

31/03/2016

Εκροές
881

3.442.599
271.888

Εισροές
-

459.392
-

Εκροές

77.673

231.370

3.136.100

76.124

2.201.898

68.164
26.842

2.499.359

60.079

986.158

875.747

527

357.331

HITACHI Air Conditioning Malasia

-

1.597

HITACHI Data Systems

-

14.400

-

12.200

JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.Malaysia Sdn Bhd

2.903

-

-

JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.EUR.SAS-Ιtalia

8.480

-

-

-

JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.SAS-France

6.958

-

-

-

389.088

-

-

-

7.830.912

548.195

6.759.159

405.402

JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.WUHU Co, Ltd
Σύνολο

335.913

-

22.2 Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:
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Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών

31/03/2017

31/03/2016

HITACHI Europe LTD

(573.625)

(248.985)

HITACHI Consumer Products (Thailand) LTD

(154.529)

(476.377)

HITACHI Air Conditioning Products (M) SDN BHD

-

(385.065)

HITACHI Household Appliances (WUHU) CO LTD

-

(357.331)

HITACHI Air Conditioning Europe SAS

-

-

HITACHI Air Conditioning Malasia
HITACHI Data Systems
JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.Malaysia Sdn Bhd
JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.EUR.SAS-Ιtalia
JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.SAS-France
JOHNSON Controls Hitachi Air Cond.WUHU Co, Ltd
Σύνολο

3.600

5.893
2.903

(196.114)

-

-

-

(2.735)

-

-

-

(923.403) (1.458.962)

Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές απαιτήσεις
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
απεικονίζονται στις εμπορικές υποχρεώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

23 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος
της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας που προκύπτει από την
αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του
κόστους και των πωλήσεων.
Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την
έκθεσή της σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική διεύθυνση σε
συνεργασία με τα λοιπά άμεσα εμπλεκόμενα τμήματα της Εταιρείας.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς κινδύνους όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων.
Η συνολική διαχείριση των οικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην ικανότητα πρόβλεψης των
κινήσεων των οικονομικών αγορών (financial markets) και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιδράσεων στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση των οικονομικών
κινδύνων διεξάγεται από την Διοίκηση της Εταιρείας.
23.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία, έχει περιορισμένη έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο στον πελάτη της
«WESTNET» (πωλήσεις σε USD) ο οποίος αντισταθμίζεται με αντίστοιχη έκθεση στον
προμηθευτή της «HITACHI Europe Ltd» (αγορές σε USD) για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
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23.2 Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία, δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
23.3 Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία, δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
23.4 Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/03/2017
28.504
2.912.638
867.642
3.808.784

31/03/2016
30.026
1.943.635
616.976
2.590.637

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. Για αυτόν το λόγο η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε
χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του
πιστωτικού ελέγχου. Επιπλέον η Εταιρεία ασφαλίζει τις πιστώσεις προς τους πελάτες της στην
εταιρεία ATRADIUS ενώ έχει bank guaranty και surety bond για κάποιους πελάτες εξωτερικού.
23.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/03/2017

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός 12
μηνών
1.513.686
4.029.791
5.543.477

Σύνολο
1.513.686
4.029.791
5.543.477

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/03/2016

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός 12
μηνών
1.717.111
2.253.926
3.971.038

Σύνολο
1.717.111
2.253.926
3.971.038

24 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Στόχος της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής δομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η απρόσκοπτη λειτουργία της στο μέλλον, να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη και να
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017

[40]

HITACHI EUROPE Α.Ε.

εξασφαλίζει παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους, μέσα από την
βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαιά της με βάση το συντελεστή μόχλευσης, ο οποίος
υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια.
Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός, μακροπρόθεσμος και
βραχυπρόθεσμος, πλέον των υποχρεώσεων προς προμηθευτές, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα.
Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως
εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, πλέον του καθαρού δανεισμού.

Σύνολο δανεισμού (τραπεζικού)
Εμπορικές υποχρεώσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο δανεισμού (τραπεζικού)
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

31/03/2017
4.029.791
1.513.686
(867.642)
4.675.835
266.092
4.029.791
4.295.883

31/03/2016
2.253.926
1.717.111
(616.976)
3.354.061
206.094
2.253.926
2.460.020

1,09

1,36

25 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
25.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις από 1 Απριλίου 2009 έως και 31 Μαρτίου 2011 (δύο εταιρικές χρήσεις). Ως εκ τούτου
τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, η Εταιρεία έλαβε
φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.
Για τη χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2017 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παρ. 1
Ν.4174/2013 και της απόφασης ΦΦΔΕ ΠΟΛ.1124/2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη
και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση αυτών
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου,
Εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές
που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
25.2 Εμπράγματα βάρη
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάση ή άλλου είδους δεσμεύσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας.
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25.3 Επίδικες υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

26 Σημαντικά
γεγονότα
μετά
την
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ημερομηνία

αναφοράς

των

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να
αφορούν την Εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Maidenhead, 01/11/2017

Maidenhead, 01/11/2017

Χαλάνδρι, 01/11/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Louis Ignace Guillaume
Marie de Pommereau

Roland Fritsch

Λεωνίδας Καρακίδης

ΑΔ: 11AZ41412

ΑΔ: C71GM2J3N

ΑΔΤ: ΑΝ 018935
ΑΡ. ΑΔ.: 0105068
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