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Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Του Διοικητικού Συμβουλίου
για την ετήσια χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2018
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 2017 έως την 31η Μαρτίου 2018.
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 2018, 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 € 7.226 χιλ., έναντι € 7.120 χιλ.
της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 105,73 χιλ.

•

Τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 7.673 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία την
τρέχουσα χρήση έναντι ποσού 7.112 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

•

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση το 2018 και διαμορφώθηκαν για
την Εταιρεία σε ζημιές 383 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 74 χιλ. ευρώ το 2017, ποσοστιαία
μείωση της τάξης του 616,35%. Η μεταβολή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των
λειτουργικών εξόδων και του κόστους πωληθέντων.

•

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται σε ζημιές 418 χιλ. ευρώ το 2018 έναντι
κερδών 45 χιλ. ευρώ το 2017. Σημειώνεται ότι τα συγκεντρωτικά λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρο εισοδήματος το 2018 ανήλθαν σε ποσό -422 χιλ. ευρώ έναντι 60 χιλ. ευρώ
το 2017.
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•

Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για την Εταιρεία στο ποσό των 6.982 χιλ. ευρώ
το 2018 έναντι 6.429 χιλ. ευρώ για το 2017 ήτοι 8,60% μεταβολή.

•

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μετά αποσβέσεων ανέρχονται
για το 2018 σε 127 χιλ. ευρώ έναντι 34 χιλ. ευρώ το 2017 ήτοι 269,29% μεταβολή.

•

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας το 2018 ανέρχονται σε -156 χιλ. ευρώ έναντι 266 χιλ.
ευρώ το 2017 με την μεταβολή να οφείλεται στις ζημιές της τρέχουσας χρήσης.

•

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 6.759 χιλ. ευρώ το 2018
έναντι 5.816 το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,22%. 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 2018, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας
υπερκαλύπτεται από τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά
ποσό 97 χιλ ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, με
συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 και 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 Ιούνιο 2018 (βλ. σημείωση 2.4).

3. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες για την Εταιρεία:
31/03/2018

31/03/2017

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό

6.855.484

Σύνολο ενεργητικού

6.981.996

Πάγιο ενεργητικό

126.512

Σύνολο ενεργητικού

6.981.996

98,19%

1,81%

6.394.574
6.428.832
34.258
6.428.832

99,47%

0,53%

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

-155.906

Σύνολο υποχρεώσεων

7.137.902

-2,18%

266.092
6.162.740

4,32%

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

7.137.902

Σύνολο παθητικού

6.981.996

Ίδια κεφάλαια

-155.906

Σύνολο παθητικού

6.981.996

102,23%

-2,23%

6.162.740
6.428.832
266.092
6.428.832

95,86%

4,14%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Κυκλοφορούν ενεργητικό

6.855.484

Βραχυπρ. υποχρεώσεις

6.758.947

101,43%

6.394.574
5.815.897

109,95%

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

-383.292
7.225.951

-5,30%

74.232
7.120.220

1,04%

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

-418.358

Πωλήσεις αποθεμάτων

7.225.951

-5,79%

44.883

0,63%

7.120.220

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

-418.358

Ίδια κεφάλαια

-155.906

268,34%

44.883

16,87%

266.092

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

5.358.315

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.758.947

79,28%

4.330.190

74,45%

5.815.897

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της εταιρείας.
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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 δεν 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
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.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2017 έως την 31η Μαρτίου 2018

[7]

HITACHI EUROPE Α.Ε.

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 15 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.

5. Συνοπτική χρηματοοικονομική κατάσταση της 31/03/2018
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ‘000 € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31/03/2018

31/03/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

127

34

Αποθέματα

1.497

2.064

Απαιτήσεις

3.483

3.463

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.875

868

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

6.855

6.395

Σύνολο ενεργητικού

6.982

6.429

Μετοχικό κεφάλαιο

354

3.154

Αποθεματικά κεφάλαια

233

236

Αποτελέσματα εις νέο

-743

-3.124

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

-156

266

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

379

347

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.759

5.816

Σύνολο Υποχρεώσεων

7.138

6.163

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων

6.982

6.429

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2017 έως την 31η Μαρτίου 2018

[8]

HITACHI EUROPE Α.Ε.

6. Συνοπτική κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ‘000 € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31/03/2018
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων

31/03/2017

7.226

7.120

-6.083

-5.717

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-782

-695

Λοιπά έξοδα

-791

-617

Προβλέψεις-απομειώσεις

28

-20

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-16

-26

-418

45

Αναλώσεις αποθεμάτων

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων

7. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας – προοπτικές για το 2018-2019
Όπως προκύπτει από τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα ενδείξεις η πορεία των εργασιών της
Εταιρείας και η χρήση που θα κλείσει την 31/3/2019 αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα
με αυτά της τρέχουσας χρήσης, ως προς τα προϊόντα κλιματισμού και ψυγείου.
8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η Εταιρεία διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό σε USD ($) στην τράπεζα CITIBANK UK και
έναν στην CITIBANK GR. Κατά την 31 Μαρτίου 2018, τα χρηματικά διαθέσιμα στους εν λόγω
τραπεζικούς λογαριασμούς ανέρχονταν σε $ 43.272,89.
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
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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.

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 2018. 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 31/3/2018.

II.

Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για
τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/3/2018, σύμφωνα με τον Νόμο και το
Καταστατικό.
Maidenhead, 25 Ιουνίου 2018
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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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας HITACHI EUROPE Ανώνυμη Εταιρεία
Εμπορίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών – Αντιπροσωπείαι

1. ΓΝΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ (η Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Μαρτίου 2018, 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.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «HITACHI EUROPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ κατά την 31η Μαρτίου 2018, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για τη γνώμη μας.
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Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την
έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με
τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις
άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία
ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει
σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος
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που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 η Μαρτίου του 2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «HITACHI EUROPE
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ.» Α.Ε. και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
της Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι κατά την 31 Μαρτίου 2018 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας καθίστανται αρνητικά και ως εκ
τούτου συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ.Ν.2190/1920.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25, ΑΘΗΝΑ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 107
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2018
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

σημ.

31/03/2018

31/03/2017

3.313
93.432

5.754
0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

4
5

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

6

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

29.766

28.504

126.512

34.258

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

7

1.497.170

2.064.384

Εμπορικές απαιτήσεις

8

2.867.146

2.912.638

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

9

1.875.070

867.642

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

10

616.098

549.910

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

6.855.484

6.394.574

Σύνολο ενεργητικού

6.981.996

6.428.832

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

11

353.873

3.153.863

Τακτικό αποθεματικό

12

221.053

221.053

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

12

11.834
(742.666)

15.474
(3.124.299)

(155.906)

266.092

93.879

97.043

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

13
14

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

285.076

249.800

378.955

346.843

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

15

1.653.565

1.513.686

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16
17

4.848.018
257.365

4.029.791
272.420

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

6.758.947

5.815.897

Σύνολο υποχρεώσεων

7.137.902

6.162.740

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων

6.981.996

6.428.832
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την ετήσια χρήση που έληξε την 31η
Μαρτίου 2018 (01/04/2017 – 31/03/2018)

(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 / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) 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
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19
20
21
22

4

18

13
18

01/04/2017 31/03/2018
7.225.951
(6.082.744)
(782.245)
(725.113)
28.226
(6.101)
(41.267)

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

(383.292)

74.232

(18.929)
(402.221)
(16.214)
77
(418.358)
0
(418.358)

(3.030)
71.202
(26.336)
17
44.883
0
44.883

(3.640)
0

15.115
0

(3.640)

15.115

(421.998)

59.998
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την ετήσια χρήση που έληξε την 31η
Μαρτίου 2018 (01/04/2017 – 31/03/2018)
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά)

01/04/2017
31/03/2018

01/04/2016
31/03/2017

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως προ φόρων
(418.358)
44.883
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών
18.929
3.030
στοιχείων
Προβλέψεις-Απομειώσεις
0
(3.822)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
26.336
26.336
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
(376.916)
70.427
κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
567.214
(849.785)
Εμπορικές απαιτήσεις
45.492
(969.003)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
(67.450)
576.039
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις
139.879
(203.426)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(15.056)
(161.921)
Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού
(6.804)
10.167
Λοιπές προβλέψεις
35.276
32.138
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
0
0
Καθαρές ταμειακές (εκροές ) / εισροές από λειτουργικές
325.457
(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 (εκροές) / εισροές 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
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(109.920)

(3.499)

(109.920)

(3.499)

818.227
(26.336)

1.775.865
(26.336)

791.891

1.749.529

1.007.428
867.642
1.875.070

250.666
616.976
867.642
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης Μαρτίου 2018
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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 152 33, Χαλάνδρι

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Louis Ignace Guillaume de Pommereau
(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
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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
κυκλοφορούντων και μη κυκλοφορούντων στοιχείων και

με 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
από την 1η Απριλίου 2017 έως την 31η Μαρτίου 2018

[20]

HITACHI EUROPE Α.Ε.

ληφθούν έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν
τυχόν επιδράσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Την 31 Μαρτίου 2018, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας υπερκαλύπτεται από τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της
στοιχείων κατά ποσό € 97 χιλ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί
αρνητικό. Η μητρική εταιρεία έχει παράσχει γραπτή διαβεβαίωση πως προτίθεται να
υποστηρίξει οικονομικά τη δραστηριότητά της Εταιρείας για περίοδο τουλάχιστον ενός
έτους μετά τον Ιούνιο 2018.
Οι χρηματοοικονομικές 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 2017 έως και την 31η Μαρτίου 2018, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων
της χρήσης από την 1η Απριλίου 2016 έως και την 31η Μαρτίου 2017.
2.7 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 25η Ιουνίου 2018.
2.8

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των
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οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες
να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη
ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής
Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός
των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από
χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και
αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση η οποία
περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του
Προτύπου. H τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Οι
λοιπές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρμογή για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την
ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές»
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική
αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
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χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
•

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των
εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών
Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο
είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να
βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και
κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό
χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18
«Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που
σχετίζονται με τα έσοδα. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης αυτού του προτύπου, παραταύτα η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
•

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB 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. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης
της επίδρασης αυτού του προτύπου, παραταύτα η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου δεν αναμένεται να
έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα
σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών
επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι
τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες
των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες
ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις
ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
•

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16.
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει
τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο
μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις
μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του
σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης αυτού του προτύπου στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Κατά την ημερομηνία αναφοράς η εταιρεία διαθέτει λειτουργικές μισθώσεις ποσού € 33.600. Οι
εν λόγω δεσμεύσεις θα οδηγήσουν σε αναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων
με βάση τις μελλοντικές πληρωμές και θα έχουν επίδραση στα αποτελέσματα των επομένων
χρήσεων, καθώς και στην ταξινόμηση των ταμειακών ροών στις οικονομικές καταστάσεις. Η εν
λόγω σύμβαση θα λήξει την 31 Μαρτίου 2019. Η Διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο των τελικών
ελέγχων αναφορικά με την αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης του κατάλληλου λογιστικού
χειρισμού καθώς και του ποσοτικού προσδιορισμού της επίδρασης από την υιοθέτηση του νέου
προτύπου. Τα τελικά συμπεράσματα της ως άνω αξιολόγησης θα οριστικοποιηθούν στο προσεχές
χρονικό διάστημα.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και
αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων
εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας
συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.
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•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με
τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης
στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με
μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς
τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση
παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής
βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις
σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του
ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση
του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο.
Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση
/αποδεικτικά στοιχεία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
•

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22.
Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που
θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ.
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. Η
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
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•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις
οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα
επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται
μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι χρηματοοικονομικές
οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία
του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και
αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα
που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον
φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των
ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
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Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το
ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων
εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί
επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την
περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή
περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση
με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο
οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την
παρουσίαση και γνωστοποίηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και καθοδήγηση
αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
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στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις
στις
Αναφορές
του
Εννοιολογικού
Πλαισίου
της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του.
Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση
στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη
ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό
χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων
αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές
θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών
οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα
πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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.
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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
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.
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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.
Επίσης υπάρχει πιθανότητα ανακατάταξης κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης όταν κριθεί ότι
αυτό θα συνεισφέρει στην ορθότερη απεικόνιση των γεγονότων και θα διασφαλίσει την αρχή της
συγκρισιμότητας.
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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:
✓ την τιμή αγοράς του στην οποία προστίθενται οι δασμοί εισαγωγής, οι μη επιστρεπτέοι
φόροι αγοράς, καθώς και οι παρεχόμενες εμπορικές εκπτώσεις και μειώσεις τιμών
✓ 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:
Προσθήκες σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήματα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Εξοπλισμός Η/Υ

Διάρκεια της μίσθωσης
10 έτη
10 έτη
5 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 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο
ιστορικό κόστος κτήσεως μειωμένο κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και των πιθανών
σωρευμένων ζημιών λόγω απομείωσης της αξίας τους.
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Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης, λαμβάνοντας
υπόψη την εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης
ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας είναι τα 5 έτη.
3.3 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.
3.4 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.
3.5 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
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.
3.6 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.
3.6.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο η
Εταιρεία καταβάλλει καθορισμένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε
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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.
3.6.2 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.
3.7 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
προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών καθώς και
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος.
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
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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.
3.8 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.
3.9 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.
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3.9.1 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.
3.9.2 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.
3.10 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 31/03/2016
Προσθήκες / Διαγραφές
Διαγραφή αποσβεσμένων
Αξία κτήσης την 31/03/2017
Προσθήκες / Διαγραφές
Διαγραφή αποσβεσμένων
Αξία κτήσης την 31/03/2018

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

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Διαγραφή αποσβεσμένων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2017
Αποσβέσεις Χρήσης
Διαγραφή αποσβεσμένων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2018
Λογιστική αξία την 31/03/2017
Λογιστική αξία την 31/03/2018

5

54.711
82
0
54.793
82
0
54.875
752
670

Έπιπλα &
Σκεύη

Σύνολο

195.000
3.500
(37.454)
161.045
0
0
161.045

255.125
(68)
(37.454)
217.603
0
0
217.603

4.581
0
(3.568)
1.013
0
0
1.013

190.548
2.948
(37.453)
156.043
2.359
0
158.402

249.840
3.030
(41.021)
211.849
2.441
0
214.290

0
0

5.002
2.643

5.754
3.313

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

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

Αξία κτήσης την 31/03/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αξία κτήσης την 31/03/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αξία κτήσης την 31/03/2018

0
0
0
0
109.920
0
109.920

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2017
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/03/2018

0
0
0
0
16.488
0
16.488

Λογιστική αξία την 31/03/2017
Λογιστική αξία την 31/03/2018

0
93.432

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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6

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν δοσμένες
εγγυήσεις.

7

Αποθέματα

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Αγορές υπό παραλαβή
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων
Σύνολο

31/03/2018
1.072.657
481.073
(56.561)
1.497.170

31/03/2017
1.799.833
312.832
(48.282)
2.064.384

31/03/2018
48.282
(50.626)
58.905
56.561

31/03/2017
70.753
(44.864)
22.393
48.282

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

Στα αποθέματα της εταιρείας περιλαμβάνονται και τα υπό παραλαβή εμπορεύματα, των οποίων
οι όροι παράδοσης είναι FOB («ελεύθερο επί του πλοίου – κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης»,
δηλαδή ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται στο πλοίο
στο λιμάνι φόρτωσης που έχει οριστεί προς αναχώρηση) και κατά συνέπεια οι κίνδυνοι και τα
οφέλη μεταβιβάζονται στον αγοραστή (εταιρεία) τη στιγμή της παράδοσής τους στο λιμάνι
φόρτωσης που έχει οριστεί.

8

Εμπορικές απαιτήσεις

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

31/03/2018
5.571.743
204.917
(2.909.513)
2.867.146

31/03/2017
5.681.401
168.171
(2.936.934)
2.912.638

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

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2017 έως την 31η Μαρτίου 2018

31/03/2018
2.936.934
(27.421)
0
2.909.513

31/03/2017
2.909.347
0
27.587
2.936.934
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9

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/03/2018
111
1.874.959
1.875.070

31/03/2017
259
867.383
867.642

10 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν:
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Απαιτήσεις από ΦΠΑ
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Λοιποί χρεώστες
Προπληρωμές
Σύνολο

31/03/2018
191.980
209.128
17.674
197.316
616.098

31/03/2017
230.803
307.677
0
11.430
549.910

Το κονδύλι «Προπληρωμές» αφορά κυρίως προαγορά μονάδων FGAS για κλιματισμό η οποία
κατά την χρήση που έληξε 31 Μαρτίου 2018 αυξήθηκε από 2,80 ευρώ σε 25 ευρώ ανά μονάδα.

11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.3.2017 ανέρχονταν σε € 3.153.863 διαιρούμενο
σε 107.457 πλήρως εξοφλημένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 29,35.
Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που
πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοέμβριου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά
το ποσό των 2.799.990,26 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 107.457 σε
12.057 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 95.400 κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας 29,35 € έκαστη. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε χωρίς διανομή
στους μετόχους, αλλά με συμψηφισμό στις συσσωρευμένες κατά την 31.3.2017 ζημιές της
Εταιρείας.
Μετά την ως άνω ονομαστική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.3.2018
ανέρχεται πλέον σε 353.872,95 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.057 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστης.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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12 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.
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.

13 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
Παροχές που πληρώθηκαν

Τόκοι πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Αναλογιστικό (κέρδος )/ζημιά
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης

31/03/2018
97.043
7.748
(16.707)
2.155
3.640
93.879

31/03/2017
105.812
(3.822)
0

10.167
(15.115)
97.043

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
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα

31/03/2018
7.748
(16.707)
2.155
(6.804)

31/03/2017
(3.822)
0
10.167
6.345

31/03/2018

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς/(κέρδους)
Σύνολο

3.640
3.640

31/03/2017
(15.115)
(15.115)

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

31/03/2018

31/03/2017

2,00%
1,00%

1,58%
1,00%

14 Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις εξόδων προώθησης (ψυγεία)
Προβλέψεις εξόδων προώθησης (κλιματιστικά)
Προβλέψεις εγγυήσεων (ψυγεία)
Προβλέψεις εγγυήσεων (κλιματιστικά)
Λοιπές προβλέψεις

31/03/2018
99.357
6.360
99.000
63.000
17.359
285.076

31/03/2017
79.040
0
106.455
64.304
0
249.800

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

15 Εμπορικές υποχρεώσεις
Τα εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανοιχτά υπόλοιπα προμηθευτών.
Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και αφορούν μόνο
ενδοομιλικές αγορές εμπορευμάτων. 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.

16 Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ο δανειακός λογαριασμός της Εταιρείας, αφορά λογαριασμό cash pooling από την μητρική
εταιρεία από την CITIBANK Λονδίνου, ο οποίος έχει τη λειτουργία ενός αλληλόχρεου
λογαριασμού και το μέσο επιτόκιο ανέρχεται σε 0,49%.

17 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Πιστωτές διάφοροι
Λοιποί φόροι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

31/03/2018
7.586
17.207
35.800
25.702
171.070
257.365

31/03/2017
8.689
3.002
26.238
17.738
216.755
272.421

18 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.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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Επίσης, η Εταιρεία έχει σημαντικού ύψους μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και ως εκ τούτου
δεν αναμένεται να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος.

19 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Παροχές που πληρώθηκαν
Λοιπές παροχές προσωπικού
Σύνολο

01/04/2017 31/03/2018
611.124
153.236
(8.029)
16.707
9.207
782.245

01/04/2016 31/03/2017
580.974
113.249
(3.822)
0
4.947
695.348

Ο αριθμός προσωπικού για την τρέχουσα χρήση ήταν 15, ενώ για την προηγούμενη ήταν 14.

20 Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν:
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

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

01/04/2017 31/03/2018
32.250
44.768
23.137
124.639
182.133
67.318
18.594
108.440
9.592
22.732
91.510
725.113

01/04/2016 31/03/2017
27.616
39.275
22.575
133.232
151.450
66.715
23.488
61.597
7.404
(44.341)
155.934
644.945

21 Προβλέψεις-απομειώσεις
Οι προβλέψεις/απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων
αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις-απομειώσεις

Πρόβλεψη για εμπορικές απαιτήσεις
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων
Σύνολο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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01/04/2017 31/03/2018
(28.226)
0
(28.226)

01/04/2016 31/03/2017
27.587
(7.776)
19.810
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22 Λοιπά έσοδα/έξοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα περιλαμβάνουν:
Λοιπά έσοδα/έξοδα
01/04/2017 31/03/2018
(9.659)
(39.984)
(219.309)
(268.951)
0
0
227.684
227.684
(41.267)

Διάφορα έξοδα τραπεζών
Εκτακτα έξοδα
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Εισπρατόμενα έξοδα από την μητρική
Έκτακτα έσοδα
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

01/04/2016 31/03/2017
(7.053)
(67)
(107.951)
(115.071)
43.000
61
108.645
151.706
36.635

23 Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
23.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:
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
HITACHI Air Conditioning Malasia
HITACHI Vantara (ex. Hitachi Data Systems)
HITACHI Consumer Marketing INC. (Japan)
HITACHI Appliances INC. (Japan)
HITACHI Document Solutions CO LTD (Japan)
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
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01/04/2017 -31/03/2018
01/04/2016 -31/03/2017
Εισροές
Εκροές
Εισροές
Εκροές
881
3.288.502
414.190
3.442.599
459.392
271.888
2.467.136
7.932
2.499.359
60.079
875.747
527
1.597
14.400
14.400
93.371
5.071
659
176.266
335.913
12.200
8.480
6.958
1.358.173
389.088
7.295.808
529.893
7.830.912
548.195
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23.2 Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών
HITACHI Europe LTD
HITACHI Consumer Products (Thailand) LTD
HITACHI Air Conditioning Products (M) SDN BHD
HITACHI Household Appliances (WUHU) CO LTD
HITACHI Air Conditioning Europe SAS
HITACHI Air Conditioning Malaysia
HITACHI Vantara (ex. Hitachi Data Systems)
HITACHI Consumer Marketing INC. (Japan)
HITACHI Appliances INC. (Japan)
HITACHI Document Solutions CO LTD (Japan)
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

31/03/2018
(754.807)
(6.741)
2.400
47.239
(2.559)
(714.468)

31/03/2017
(573.625)
(154.529)
3.600
(196.114)
(2.735)
(923.403)

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

24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης
Η εταιρεία έχει προβεί σε ανακατάταξη τα παρακάτω κονδύλια της προηγούμενης χρήσης
κρίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ορθότερη παρουσίαση:
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2017
Αναταξινόμηση αγορών υπό παραλαβή
Αποθέματα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Δημοσιευμένα
στοιχεία
31/03/2017
1.751.551
862.743

Αναμορφωμένα
στοιχεία
31/3/2017
2.064.384
549.910

Μεταβολή
(312.833)
312.833

Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31ης Μαρτίου 2017
Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Αποθέματα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Δημοσιευμένα
στοιχεία
31/03/2017
(536.952)
263.207

Αναμορφωμέν
α στοιχεία
31/3/2017
(849.785)
576.039

Μεταβολή
(312.832)
312.832

25 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.
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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.
25.1 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.
25.2 Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία, δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
25.3 Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία, δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς για τα χρηματοοικονομικά της μέσα.
25.4 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:
Πιστωτικός Κίνδυνος
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/03/2018
29.766
2.867.146
1.875.070
4.771.983

31/03/2017
28.504
2.912.638
867.642
3.808.784

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. 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.
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25.5 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:
Κίνδυνος Ρευστότητας
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/03/2018
Εντός 12
μηνών
1.653.565
4.848.018
6.501.583

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

Σύνολο
1.653.565
4.848.018
6.501.583

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/03/2017
Εντός 12
μηνών
1.513.686
4.029.791
5.543.477

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

Σύνολο
1.513.686
4.029.791
5.543.477

26 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
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.
Διαχείριση κεφαλαίου
Σύνολο δανεισμού (τραπεζικού)
Εμπορικές υποχρεώσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο δανεισμού (τραπεζικού)
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

31/03/2018
4.848.018
1.653.565
(1.875.070)
4.626.512
(155.906)
4.848.018
4.692.112

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

0,99

1,09

Η μείωση του δείκτη οφείλεται σε αύξηση του τραπεζικού δανεισμού και στο γεγονός ότι τα
κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά.
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27 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
27.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 1/4/2009 μέχρι
31/3/2011 (δύο εταιρικές χρήσεις). Μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία πρόσκληση ελέγχου για
τις χρήσεις αυτές, και από την στιγμή που έχει εξαντληθεί το χρονικό διάστημα των 5 ετών στο
οποίο θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές, πλέον οι χρήσεις να θεωρούνται
περαιωμένες.
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Μαρτίου 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017, η Εταιρεία
έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, χωρίς τη διατύπωση
παρατηρήσεων.
Για τη χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2018 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.
27.2 Εμπράγματα βάρη
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάση ή άλλου είδους δεσμεύσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας.
27.3 Επίδικες υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
27.4 Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Ως μισθωτής
Την 31η Μαρτίου 2018 η Εταιρεία είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την
ενοικίαση κτιρίων που λήγει 28/2/2019.
Τα μισθώματα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
χρήσεως που έληξε την 31η Μαρτίου 2018 και ανέρχονται σε € 33.600 (31.3.2017: € 33.600).
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η
Μαρτίου 2018 και 2017 έχουν ως ακολούθως:
Εντός 1 έτους
Από 2 μέχρι 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο
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31/03/2018
44.000
0
0
44.000

31/03/2017
33.600
44.000
0
77.600
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28 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, 25/06/2018

Maidenhead, 25/06/2018

Χαλάνδρι, 25/06/2018

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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