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Ετήσια έκθεση διοικητικού συμβουλίου
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
«SAMSUNG ELECTRONICS
HELLAS Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2016 – 31.12.2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Εισαγωγικά
Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ αφορά την εταιρική χρήση της Εταιρείας, για την περίοδο από 01
Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
Η Έκθεση έχει συνταχθεί βάση των άρθρων 37 και 43α του Νόμου 2190/1920.
Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί με σκοπό να παρουσιάσει με τρόπο εύλογο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας. Η παρούσα
έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2016 και περιλαμβάνεται αυτούσια στις
συγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις.

(Α) Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης
Η εταιρεία SAMSUNG Electronics Ελλάς ΑE. είναι εταιρεία θυγατρική της μητρικής SAMSUNG. Από την 1
Ιουλίου 2010 και μέχρι της 31/12/2010 η εταιρεία ξεκίνησε την εισαγωγή και εμπορία των κινητών
τηλεφώνων (HHP). Από την 01/01/2011 ανέλαβε την εισαγωγή και εμπορία όλης της γκάμας των προϊόντων
της μητρικής. Δηλαδή, Οπτικοακουστικών μέσων (AV), Λευκών συσκευών (ΗΑ) , και πληροφορικής (ΙΤ). Το
2012-2013 ήταν χρονιές ανάπτυξης . Στο 2014 η εταιρεία σημείωσε μείωση του Τζίρου της κατά 19% καθώς
επίσης και το 2015 12,6%. Το 2016 υπήρξε χρονιά σταθεροποίησης με αύξηση τζίρου 1,4%.
Κατά την διάρκεια του 2016 στο κλάδο των Ηλεκτρονικών Συσκευών συνεχίστηκαν οι αναταράξεις καθώς
σταμάτησε την λειτουργία της εταιρεία <<ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ>>. Η SAMSUNG Electronics Ελλάς
ΑE παρόλο το γεγονός ότι είχε έκθεση 1.8 εκ. κατάφερε να εισπράξει όλο το ποσό.

(Β) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία εκτίθεται κατά κύριο λόγο, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας , ενώ σημαντική είναι και η
διαχείριση κινδύνου κεφαλαιακής επάρκειας.
Αναλυτική παρουσίαση των κινδύνων αλλά και των αντίστοιχων πολιτικών διαχείρισης της Εταιρείας δίνεται
στο Κεφάλαιο 3 των Οικονομικών Καταστάσεων .

(Γ) Σημαντικές συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
Οι σημαντικότερες συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη αφορούν αγορές αγαθών από την Μητρική Εταιρεία με
σκοπό την μεταπώλησή τους, λήψη υπηρεσιών από τις διάφορες Εταιρείες του Ομίλου αλλά και πώληση
υπηρεσιών και αγαθών στην Μητρική Εταιρεία και στις λοιπές εταιρείες του Ομίλου.
Αναλυτική παρουσίαση των υπολοίπων των συναλλαγών με συνδεόμενα μέρη αλλά και των σχετικών με
συνδεόμενα μέρη απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την λήξη της χρήσης δίνεται στην Σημείωση 23 των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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(Δ) Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας - Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων
Η χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας κατά την χρήση που έληξε την
απεικονίζεται συνοπτικά ως ακολούθως:
Πωλήσεις

: 211.061

Κόστος Πωληθέντων

: 167.560

Έξοδα

: 39.350

Κέρδος προ Φόρων

: 4.152

Φόρος Εισοδήματος

:

1.539

Κέρδη μετά φόρων

:

2.613

31 Δεκεμβρίου 2016

Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής, οι ακόλουθοι χρηματοοικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν επιπλέον στοιχεία
σχετικά με την απόδοση της Εταιρείας:
Μεικτό Κέρδος / Πωλήσεις = 20,61% (Μεικτό Περιθώριο Κέρδους)
Κέρδος προς Φόρων / Πωλήσεις = 1,97%

Επίσης, οι ακόλουθοι χρηματοοικονομικοί δείκτες παρέχουν στοιχεία σχετικά με την Οικονομική Διάρθρωση
της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού : 96,14%
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού : 40,12%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : 169,88%

Τέλος, η αποδοτικότητα της Εταιρείας απεικονίζεται από τους ακόλουθους δείκτες:
Κέρδος προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια : 14,85%
Μικτό κέρδος / Ίδια Κεφάλαια: 155,63%

Κύκλος Εργασιών
Η εταιρεία πραγματοποίησε τζίρο 211Μ. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανά κατηγορία προϊόντος αφορά το τμήμα
κινητών τηλεφώνων (ΙΜ) και Οπτικοακουστικών μέσων (AV).
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(E) Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη Εταιρείας για το 2017
Ο κλάδος των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών όπως και το 2016 εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις . Λόγω
της οικονομικής κρίσης το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται με αποτέλεσμα την συρρίκνωση
του κλάδου. Στρατηγική της εταιρείας είναι η διατήρηση του υψηλού μεριδίου της αγοράς ακόμα και η
αύξηση του καθώς και η βελτίωση του περιθωρίου κερδών. Σύμφωνα με το σχέδιο της εταιρείας αναμένεται
συνολική αύξηση 7% του τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό θα επιτευχθεί με νέα προϊόντα
πχ κινητό GALAXY S8, S8 Edge τηλεοράσεις : QLED TV καθώς επίσης και περαιτέρω ανάπτυξη του
τμήματος των Εταιρικών Πελατών (B2B) κλπ. Τέλος η εταιρεία θα δώσει έμφαση στην διαφήμιση μέσα στα
μαγαζιά των πελατών της με καινούργια stands (Shop Display), μέσω των ψηφιακών διαφημίσεων (Digital
Marketing ) αλλά και των on-line πωλήσεων των πελατών της.

(Z) Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς.
Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
KYOUNG IL MIN
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS A.E.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «SAMSUNG
ELECTRONICS HELLAS A.E.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου πού
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS
A.E.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «SAMSUNG
ELECTRONICS HELLAS A.E.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει1 ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
γ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει τακτικό
αποθεματικό για την χρήση που έληξε την 31/12/2016.

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268
153 32 Χαλάνδρι

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δημήτριος Σούρμπης

ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891
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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

5
6
7

583
192
1.760
153
2.688

760
194
1.760
153
2.866

10
9

7.853
42.412
1.008
15.711
66.984
69.672

5.678
41.726
374
22.846
70.624
73.490

11
11

5.000
1.028
21.924
27.952

5.000
850
19.492
25.342

12
13

253
2.037
2.290

212
1.868
2.081

14

36.033
340
3.057
39.430
41.720
69.672

43.392
2.676
46.067
48.148
73.490
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Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

8

SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧA
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά είναι σε ’000 €)

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Σημείωση
Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσης

15
15
15

17
18

2016
211.061

2015
208.204

(167.560)
43.501
(34.283)
(4.979)
(68)
4.171
(20)
4.151

(168.007)
40.197
(27.643)
(7.758)
119
4.914
(27)
4.888

(1.539)
2.612

(1.709)
3.179

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
1. Γενικά
Η Samsung Electronics Hellas Α.Ε. (η «Εταιρεία») συστάθηκε στην Ελλάδα την 23η Απριλίου 2010. Με τη
σύστασή της, η Εταιρεία εξαγόρασε το υπάρχον υποκατάστημα της Samsung στην Ελλάδα, γεγονός από το
οποίο προέκυψε υπεραξία ίση με περίπου € 189.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη διανομή προϊόντων LCD, τηλεπικοινωνιακών και
ψηφιακών μέσων και οικιακών συσκευών σε λιανέμπορους στην ελληνική αγορά. Η έδρα της Εταιρείας
βρίσκεται στη διεύθυνση Κηφισίας 24A - Μαρούσι στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία έχει μοναδικό μέτοχο την SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE ΗOLDINGS COOPERATIEF
UA.
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 30/5/2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Στα μέσα του 2016, η ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής,
αποτέλεσε μια σημαντική θετική εξέλιξη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα σημειώθηκε
περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων και επαναφορά από την ΕΚΤ της παρέκκλισης (waiver) που
επηρεάζει την καταλληλότητα των ελληνικών ομολόγων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις
πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Αν και οι εξελίξεις είχαν θετικό αντίκτυπο στον
περιορισμό της αβεβαιότητας και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος δεν συνετέλεσαν στην πλήρη
επανεκκίνηση της οικονομίας και στην επαναφορά της πορείας της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις
ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και από τις τρέχουσες
ρυθμιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας.
H Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι
λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης

Η Εταιρεία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τις έκτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την περίοδο που ξεκινά
από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη
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διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις
οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες:
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους και τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί στην ετοιμασία
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Κανένα από τα αυτά τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες δεν
αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός από αυτά που
παρατίθενται παρακάτω:
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών
στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν
είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το
ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το
νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.

14

SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧA
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά είναι σε ’000 €)

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει
τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου
είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα
ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με
διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής
αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις
συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που
προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.2

Συναλλαγματικές μετατροπές
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

(α)

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
Συναλλαγές και υπόλοιπα

(β)

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται
όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

2.3

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Το
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.
Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό
πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της
χρήσεως εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους ως εξής:
- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

5

έτη

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5

έτη

- Η/Υ και λοιπός εξοπλισμός

5

έτη

- Λοιπά

5

έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων θα υπόκεινται σε επανεξέταση, και
προσαρμογή όπου κρίνεται απαραίτητο, σε κάθε τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν κατά την πώληση υπολογίζονται μέσω σύγκρισης των εσόδων της
πώλησης με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης.
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Λογισμικά

Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία ανέρχεται σε 5 χρόνια .
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία
Η υπεραξία της Εταιρείας έχει προκύψει από την απορρόφηση του υποκαταστήματος Samsung που
λειτουργούσε στην Ελλάδα πριν τη σύσταση της Εταιρείας.
Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία ελέγχεται στο επίπεδο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ως
σύνολο. Η υπεραξία ελέγχεται σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν
ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Η λογιστική αξία της υπεραξίας συγκρίνεται με την ανακτήσιμη αξία,
που είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα
πώλησης. Τυχόν απομείωση αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο και δεν επιδέχεται μεταγενέστερη μείωση.

2.4

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής – όπως λόγου χάρη η υπεραξία – δεν
υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται σε ετήσια βάση για απομείωση. Τα περιουσιακά στοιχεία που
υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τα
έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του
ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να
προσδιοριστούν ξεχωριστά (cash generating units). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
υπέστησαν απομείωση επανεξετάζονται για ενδεχόμενο αντιλογισμό της απομείωσης σε κάθε λογιστική
περίοδο.

2.5

Μισθώσεις

Η Εταιρεία δεν μισθώνει ενσώματα περιουσιακά στοιχεία με χρηματοδοτική μίσθωση στην οποία να διατηρεί
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Η Εταιρεία μισθώνει περιουσιακά στοιχεία με συμφωνίες
λειτουργικής μίσθωσης.
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2.6

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις. Η Εταιρεία
δεν κατέχει άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη
ή διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Κατά την αναγνώρισή τους ως
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία από-αναγνωρίζονται μόνο όταν τα συμβατικά δικαιώματα στις
ταμειακές ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκπνεύσουν ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης περιλαμβάνουν
πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις πολιτικές αναγνώρισης και επιμέτρησης των πελατών και
λοιπών απαιτήσεων και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ανατρέξτε στην ενότητα 2.10 και 2.11.

2.7

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να
τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την
υποχρέωση ταυτόχρονα.

2.8

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον υπάρχουν
αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
στοιχείων έχει απομειωθεί. Εάν υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις (όπως σοβαρή οικονομική δυσχέρεια του
οφειλέτη, παραβίαση σύμβασης ή πιθανότητα κήρυξης πτώχευσης από τον οφειλέτη), το περιουσιακό στοιχείο
ελέγχεται για απομείωση. Το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του υπολοίπου
του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη
συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές
προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου (το
επιτόκιο που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου μειώνεται μέσω ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
Όσον αφορά τις εμπορικές απαιτήσεις, πρόβλεψη απομείωσης σχηματίζεται όταν υφίστανται αντικειμενικές
ενδείξεις (όπως σοβαρή οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη ή πιθανότητα χρεωκοπίας αυτού) ότι η Εταιρεία
δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά που προβλέπονται από τους αρχικούς όρους των
τιμολογίων. Οι απομειωμένες απαιτήσεις από-αναγνωρίζονται όταν κρίνεται ότι είναι ανεπίδεκτες είσπραξης.
Εάν σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί να
αποδοθεί αντικειμενικά σε κάποιο γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, τότε η
αναγνωρισμένη απομείωση αντιλογίζεται στην έκταση που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν
υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία του αντιλογισμού της
απομείωσης. Οποιοσδήποτε μεταγενέστερος αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα.
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2.9

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, με εξαίρεση τα εμπορεύματα
υπό παραλαβή. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των
αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.
Τα αποθέματα υφίστανται απομείωση για εκτιμώμενες ζημιές που προκύπτουν από πλεονάζοντα ή απαξιωμένα
αποθέματα και από απώλεια της αξίας τους. Η απομείωση αυτή υπολογίζεται μέσω του προσδιορισμού της
αγοραίας αξίας με βάση τη μελλοντική ζήτηση από τους πελάτες. Οι ζημιές που προκύπτουν από την απαξίωση
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων. Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνονται επίσης, τυχόν
επιβαρύνσεις από προβλέψεις που πραγματοποιεί η Εταιρεία για πιθανές επιστροφές αποθεμάτων βάση
ιστορικότητας.

2.10

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αφορούν ποσά οφειλόμενα από πελάτες έναντι εμπορευμάτων που πωλήθηκαν ή
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Εάν η είσπραξη αναμένεται να
πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή εντός ενός τυπικού λειτουργικού κύκλου της Εταιρείας εάν
αυτός υπερβαίνει το έτος), οι εμπορικές απαιτήσεις ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται
αρχικά στην εύλογη αξία και στη συνέχεια επιμετρώνται στην αναπόσβεστη αξία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου, μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση.

2.11

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3
μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις θεωρούνται βραχυπρόθεσμος δανεισμός όσον αφορά την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης και ως χρηματοδοτικές δραστηριότητες όσον αφορά την κατάσταση ταμειακών
ροών, εκτός και αν η υπερανάληψη μπορεί να καταστεί ανά πάσα στιγμή εξοφλητέα και χρησιμοποιείται μόνο
για λόγους διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων. Σε αυτήν την περίπτωση η υπερανάληψη κατηγοριοποιείται
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όσον αφορά την κατάσταση ταμειακών ροών.

2.12

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε
μείωση του προϊόντος της έκδοσης.

2.13

Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις από προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται
μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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2.14

Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος

Στα έξοδα για φόρους της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι.
Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια
που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση,
ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση, αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των
ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης. Η διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις είναι αντικείμενα ερμηνείας και προβαίνει
στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να πληρωθούν στις
φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης, για
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων και των λογιστικών αξιών τους όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο
αναβαλλόμενος φόρος δεν υπολογίζεται όταν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού
στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή πέρα από επιχειρηματική συνένωση, ο οποίος
κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά αλλά ούτε και τα φορολογικά
αποτελέσματα. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση των φορολογικών
συντελεστών (και νόμων) που ισχύουν ή ουσιαστικά ισχύουν στο τέλος της περιόδου αναφοράς και αναμένεται
να ισχύουν όταν η σχετική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ικανοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση τακτοποιηθεί.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία έχει νομικά το
δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν
οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρο εισοδήματος που επιβλήθηκε
από τις ίδιες φορολογικές αρχές στο φορολογούμενο πρόσωπο ή τα διαφορετικά φορολογούμενα πρόσωπα που
προτίθενται να συμψηφίσουν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση.

2.15
(α)

Παροχές στο προσωπικό
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Η Εταιρεία δεν έχει σε ισχύ κάποιο ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών. Ωστόσο, υποχρεούται να
παρέχει συγκεκριμένες υπό συνθήκες συνταξιοδοτικές παροχές στους εργαζομένους της σύμφωνα με τον
ισχύοντα ελληνικό εργατικό νόμο 2112/1920 βάσει της διάρκειας παραμονής στην υπηρεσία και του ύψους των
μισθών κατά τη συνταξιοδότηση. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που ορίζονται από τον ελληνικό εργατικό νόμο
2112/1920 λογιστικοποιούνται ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή στο τέλος της περιόδου αναφοράς μείον την εύλογη
αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος (όπου χρηματοδοτείται) και τις μεταβολές που
προκύπτουν από το μη αναγνωρισμένο κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή
υπολογίζεται με την προεξόφληση των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών με τη χρήση επιτοκίων
εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας που αποτιμώνται στο νόμισμα στο οποίο θα πληρωθούν και οι παροχές
και που έχουν λήξη παραπλήσια με τους όρους αυτή της υποχρέωσης των παροχών μετά την έξοδο από την
υπηρεσία.
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Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2012, η Εταιρεία υιοθέτησε πρόωρα το ΔΛΠ 19 (Αναθεωρημένο). Η πρόωρη
υιοθέτηση του προτύπου αυτού οδήγησε σε αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών / ζημιών και του κόστους προϋπηρεσίας όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:



Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε
αναλογιστικές παραδοχές πρέπει να χρεώνεται ή πιστώνεται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα κατά την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται απευθείας στα αποτελέσματα.

Οι εισφορές στα υποχρεωτικά κρατικά προγράμματα καθορισμένων παροχών κοινωνικής ασφάλισης
αποτελούν περιοδικά καθαρά κόστη της χρήσης την οποία αφορούν και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνονται στις
έξοδα του προσωπικού.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης

(β)

Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση τερματίζεται πριν από την
κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως αντάλλαγμα
γι' αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία όταν είναι
ευαπόδεικτα δεσμευμένη σε τερματισμό της υπηρεσίας είτε έχοντας ένα λεπτομερειακό επίσημο πρόγραμμα
για τον τερματισμό της απασχόλησης των εργαζομένων και δεν υπάρχει πραγματική πιθανότητα αναίρεσης ή
στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση. Οι παροχές που
οφείλονται περισσότερο από 12 μήνες μετά το τέλος της περιόδου σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Όταν υπάρχει αβεβαιότητα για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα αποδεχτούν την προσφορά της εθελούσιας
αποχώρησης, η Εταιρεία γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη υποχρέωση.

2.16

Προβλέψεις

Αναγνωρίζονται προβλέψεις όταν:




Υφίσταται τρέχουσα νομική ή έμμεση υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων που συνέβησαν στο
παρελθόν,
Είναι πιθανό να προκύψει εκροή πόρων για να τακτοποιηθεί η υποχρέωση και
Το ποσό μπορεί να αξιολογηθεί αξιόπιστα.

Όταν πρόκειται για μια σειρά παρόμοιων υποχρεώσεων, η πιθανότητα ότι θα χρειαστεί κάποια εκροή για την
τακτοποίηση αυτών προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των υποχρεώσεων ως σύνολο.
Οι προβλέψεις επιμετρώνται στη παρούσα αξία των δαπανών που θα απαιτηθούν για την τακτοποίηση της
υποχρέωσης χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο προ φόρου που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της
αγοράς όσον αφορά τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη
υποχρέωση. Η προσαύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στην πάροδο του χρόνου αναγνωρίζεται ως έξοδο
τόκων.
Οι προβλέψεις για τις εγγυήσεις των προϊόντων αναγνωρίζονται στο σημείο πώλησης των σχετικών προϊόντων.
Οι προβλέψεις για εγγυήσεις επιμετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση των ποσών που θα απαιτηθούν για
την τακτοποίηση μελλοντικών και υπαρχουσών αξιώσεων σε σχέση με προϊόντα έχουν πωληθεί μέχρι την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, βάσει της υπάρχουσας εμπειρίας και των όρων του προγράμματος
εγγυήσεων.
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2.17

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αποτελούνται από την εύλογη αξία του τιμήματος που έχει εισπραχθεί ή των απαιτήσεων έναντι
πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Τα
έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από φόρους προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και εκπτώσεις.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν πληρούνται συγκεκριμένα σχετικά κριτήρια για καθεμία από τις
δραστηριότητες της Εταιρείας όπως περιγράφονται παρακάτω. Η Εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε
ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, τον τύπο της συναλλαγής και τις λεπτομέρειες της
κάθε συμφωνίας.
Οι πωλήσεις των προϊόντων και εμπορευμάτων αναγνωρίζονται κατά την παράδοση από τη στιγμή που οι
σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν μεταφερθεί στον αγοραστή, η συνεχής
διοικητική διαχείριση που σχετίζεται συνήθως με την ιδιοκτησία και ο ουσιαστικός έλεγχος έχουν παύσει, το
ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τη
συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα κόστη που έχουν πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να
πραγματοποιηθούν αναφορικά με τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Η Εταιρεία καταχωρεί
μειώσεις στα έσοδα που οφείλονται σε ειδικές συμφωνίες τιμολόγησης, στην προστασία της τιμής και σε άλλες
εκπτώσεις τζίρου. Εάν οι πωλήσεις προϊόντων υπόκεινται σε αποδοχή του πελάτη, το έσοδο δεν αναγνωρίζεται
μέχρι ο πελάτης να αποδεχτεί τα προϊόντα.

2.18

Διανομή μερίσματος

Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας τη χρήση κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων.

2.19

Έσοδα και έξοδα από τόκους

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στις κατηγορίες «χρηματοοικονομικά έσοδα» και
«χρηματοοικονομικά έξοδα» στα αποτελέσματα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου .
Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου αποτελεί μια μέθοδο υπολογισμού του αναπόσβεστου κόστους ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και επιμερισμού του
χρηματοοικονομικού εσόδου ή εξόδου στη σχετική χρήση. Το πραγματικό επιτόκιο αποτελεί το επιτόκιο που
εξισώνει τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές ή εισπράξεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμενόμενης
διάρκειας του χρηματοοικονομικού στοιχείου ή σε μικρότερη περίοδο όπου αυτό χρειάζεται, με την καθαρή
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Όταν
υπολογίζει το πραγματικό επιτόκιο, η Εταιρεία εκτιμά τις ταμειακές ροές λαμβάνοντας υπόψη όλους τους
συμβατικούς όρους του χρηματοοικονομικού στοιχείου (για παράδειγμα επιλογή προκαταβολής) αλλά δεν
λαμβάνει υπόψη μελλοντικές πιστωτικές ζημιές. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές που
καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ των μερών της σύμβασης που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
πραγματικού επιτοκίου, τα κόστη συναλλαγών και όποια άλλα ασφάλιστρα ή εκπτώσεις.

2.20

Έξοδα

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται (σύμφωνα με την
αρχή των δεδουλευμένων).
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2.21

Αξιοσημείωτα στοιχεία

Τυχόν αξιοσημείωτα στοιχεία παρουσιάζονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της Εταιρείας. Υπάρχουν
σημαντικά στοιχεία εσόδων ή εξόδων που έχουν παρουσιαστεί ξεχωριστά λόγω της σημασίας της φύσης ή της
αξίας τους.

2.22

Στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε μια σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων: κίνδυνο αγοράς
(οι επιδράσεις μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες
αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας, βασιζόμενη σε πολιτικές διαχείρισης
κινδύνου και οδηγίες που παρέχονται από τη μητρική εταιρεία.

Κίνδυνος αγοράς
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν υφίσταται σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς η πλειονότητα των συναλλαγών της
διεξάγεται και τακτοποιείται στο λειτουργικό νόμισμα.
(β) Κίνδυνος επιτοκίου
Καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που αποφέρουν τόκους δεν παράγουν σημαντικά ποσά εσόδων
από τόκους, οι μεταβολές στα επιτόκια δεν έχουν σημαντική άμεση επίδραση στα έσοδα της Εταιρείας.
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίου περιορίζεται στα ποσά που αντλούνται από υπεραναλήψεις και
χρησιμοποιούνται για την προσωρινή χρηματοδότηση των απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης κατά τη διάρκεια
της χρήσης.
Οι υπεραναλήψεις εκθέτουν την Εταιρεία σε επιτοκιακό κίνδυνο όσον αφορά τις ταμειακές ροές. Κατά την 31
Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία δεν είχε υπόλοιπα σε λογαριασμούς υπεραναλήψεων.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει την έκθεσή της
στον κίνδυνο επιτοκίου.
(γ)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκαλεί ένα συμβαλλόμενο μέρος που συμμετέχει σε ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο σε ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος μέσω της μη εκπλήρωσης μιας υποχρέωσής του.
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Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που διακρατούνται στις τράπεζες
και τις εμπορικές απαιτήσεις.
Η εταιρία υπόκειται σε σημαντικό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου καθώς τέσσερις πελάτες συνδέονται ο καθένας
με περισσότερο από το 10% των πωλήσεων της εταιρίας.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται αποτελεσματικά το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο υπόκειται θέτοντας
όρια στην έκθεσή της σε μεμονωμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη και μέσω κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου. Οι
εν λόγω κίνδυνοι επανεξετάζονται περιοδικά και η Εταιρεία παρακολουθεί την πιστοληπτική ποιότητα των
εμπορικών της απαιτήσεων σε συνεχή βάση. Τα υπόλοιπα των ταμειακών διαθεσίμων διατηρούνται σε
πιστωτικά ιδρύματα εγκεκριμένα από τη μητρική που φέρουν αποδεκτή πιστωτική αξιολόγηση.

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως, όσον αφορά τον πιστωτικό
κίνδυνο:

Σημείωση: Το ποσό των προβλέψεων κρίνεται επαρκές, καθώς το σύνολο των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καλύπτεται από ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου που έχει συναφθεί με
ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού.

Η πιστωτική ποιότητα για το σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρέχεται από
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις, όπως αυτές παρέχονται από συνεργαζόμενες εξειδικευμένες εταιρείες:

31 Δεκεμβρίου 2015
Απαιτήσεις από
Πελάτες

Σύνολο

1-2

3-5

6-10

Ενδοομιλικές
Συναλλαγές

44.081

4.850

36.891

4.817

4

Προβλέψεις επιστροφών
και εκπτώσεων υπό
διακανονισμό
(2.481)
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31 Δεκεμβρίου 2016
Απαιτήσεις από
Πελάτες

Σύνολο

1-2

3-5

6-10

Ενδοομιλικές
Συναλλαγές

42.411

4.097

35.694

2.616

4

Προβλέψεις επιστροφών
και εκπτώσεων υπό
διακανονισμό
(4.036)

Σημείωση: Στην κατηγορία 1-2 αξιολογούνται πελάτες με πολύ χαμηλό βαθμό πιστωτικού κινδύνου, στην
κατηγορία 3-5, οι πελάτες με χαμηλό έως και μέτριο βαθμό πιστωτικού κινδύνου και στην κατηγορία 6-10 όλοι
οι πελάτες με υψηλό βαθμό πιστωτικού κινδύνου. Για την τελευταία κατηγορία η Εταιρεία έχει σχηματίσει
επαρκή πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
Για τους πελάτες της Κύπρου το ανοιχτό ποσό πιστώσεων στις 31/12/2016 ανερχόταν σε ευρώ 5.440 (Στις
31/12/2015 το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε ευρώ 4.552). Το ποσό των ευρώ 5.440 έχει εισπραχθεί στο
σύνολό του, μέχρι την σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(δ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υποδεικνύει τη διατήρηση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων,
την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω ενός ικανού ποσού εξασφαλισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και
την ικανότητα για κλείσιμο των θέσεων στην αγορά.
Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τη διοίκηση. Ο συνοπτικός πίνακας με τη
λήξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζεται παρακάτω
χρησιμοποιείται από την ανώτερη διοίκηση για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και προκύπτει από
εσωτερικές διοικητικές αναφορές. Τα ποσά που γνωστοποιούνται στον πίνακα αντικατοπτρίζουν τις μη
προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Οι μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές όσον αφορά τα υπόλοιπα που έχουν
λήξη εντός 12 μηνών συνήθως ισούνται με τη λογιστική τους αξία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
καθώς η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.
Η ανάλυση της λήξης των χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου
2015 έχει ως εξής:

3.2

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαιακής επάρκειας

Ο στόχος της διαχείρισης του κεφαλαιακού κινδύνου είναι η προάσπιση της ικανότητας της Εταιρείας να
διατηρεί συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ακέραιη κεφαλαιακή δομή. Όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες του
κλάδου, η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής αυτός
υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού χρέους προς τα απασχολούμενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος ισούται με
τον συνολικό δανεισμό μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
ισούνται με τα ίδια κεφάλαια συν το καθαρό χρέος.
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Σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας πρέπει να διατηρείται χαμηλός συντελεστής μόχλευσης κυρίως μέσω
της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων πρωταρχικά με τα ίδια κεφάλαια παρά με υπερβολικά επίπεδα
καθαρού μακροπρόθεσμου δανεισμού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία είχε καθαρά ίδια κεφάλαια ύψους
€ 27.952 (2015: € 25.342) μηδενικό μακροπρόθεσμο δανεισμό και μηδενικό βραχυπρόθεσμο.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:


Πρόβλεψη για εγγυήσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για εγγυήσεις τη στιγμή της καταχώρισης του σχετικού εσόδου. Η
Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για εγγυήσεις με βάση την καλύτερη δυνατή εκτίμηση των ποσών που
θα απαιτηθούν για την τακτοποίηση μελλοντικών και υπαρχουσών αξιώσεων, σε σχέση με προϊόντα που
έχουν πωληθεί μέχρι την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και με βάση την ιστορικότητα των
στοιχείων, όπως αυτά διατηρούνται από την μητρική Εταιρεία. Η συνεχής διάθεση στην αγορά
προϊόντων που είναι ολοένα και πιο πολύπλοκα τεχνολογικά, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
επιπρόσθετες προβλέψεις στο μέλλον.



Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Απαιτείται άσκηση κρίσης στον υπολογισμό της πρόβλεψης του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου
εισοδήματος, καθώς υπάρχουν συναλλαγές και εκτιμήσεις για τις οποίες, ο υπολογισμός του τελικού
φόρου εισοδήματος είναι αβέβαιος. Στις περιπτώσεις που το φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των
περιπτώσεων διαφέρει από τα ποσά που καταχωρήθηκαν αρχικά, η διαφορά θα επηρεάσει τις
προβλέψεις του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος την περίοδο κατά την οποία έγιναν οι
υπολογισμοί αυτοί.



Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων
Η Εταιρεία εξετάζει τοσύνολο των πελατών και τις απαιτήσεις τους και προβαίνει στον σχηματισμό της
ανάλογης πρόβλεψης απομείωσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Εταιρεία μέσα στο 2016 έχει
πραγματοποιήσει λιγότερη πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων ποσού κατά Ευρώ 64.
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Σημαντικές κρίσεις της διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας
Δεν συνέτρεξαν περιπτώσεις στις οποίες να χρειάστηκε η άσκηση σημαντικής κρίσης από τη διοίκηση όσον
αφορά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών.
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Η/Υ και
λοιπός
εξοπλισμός

Διαμόρφωση
Ακινήτων

193

691

692

1.576

1

15

-

17

(3)

(9)

-

(12)

31 Δεκεμβρίου 2015

191

697

692

1.581

1 Ιανουαρίου 2016

191

697

692

1.581

46

-

-

46

237

697

692

1.627

(113)

(399)

(33)

(545)

(28)

(120)

(138)

(286)

3

8

-

10

31 Δεκεμβρίου 2015

(139)

(511)

(171)

(821)

1 Ιανουαρίου 2016

(139)

(511)

(171)

(821)

(16)

(69)

(138)

(223)

-

-

-

-

(154)

(580)

(309)

(1.043)

53

186

521

760

83

117

383

583

(154)

(580)

(309)

(1.043)

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις

Προσθήκες
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις πωληθέντων

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις πωληθέντων
31 Δεκεμβρίου 2016

Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκεμβρίου 2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Υπεραξία
Κόστος
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2015
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
31 Δεκεμβρίου 2015
1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις:
31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις:
31 Δεκεμβρίου 2016

Λογισμικά

Σύνολο

189
189
189

7

189

7

196
196
196
196

-

-

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)

189

5

194

189

3

192

-

7
7

7. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία έχει νομικά το
δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν
οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αναφέρονται στην ίδια οικονομική αρχή.

Τα ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναλύονται ως ακολούθως:
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες

812

576

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών

948

1.184

1.760

1.760

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
Σύνολο
1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων λόγω αλλαγής
φορολογικού συντελεστή
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια
31 Δεκέμβριος 2015

2.536

293
(1.036)
(33)
1.760

Σύνολο
1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια

1.760

31 Δεκέμβριος 2016

1.760

-

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης,
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συμψηφισμοί των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρμοδιότητας,
διαμορφώθηκαν ως εξής:
Υποχρεώσεις
παροχών
προσωπικού
1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων λόγω αλλαγής
φορολογικού συντελεστή
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια
31 Δεκέμβριος 2015

Προβλέψεις
για
Εγγυήσεις

Πάγια
Περιουσιακά
Στοιχεία

Απαιτήσεις
από
Προβλέψεις

Σύνολο

72

1.163

(45)

1.346

2.536

8

134

(5)

155

293

48
(33)

20
-

(9)
-

(1.095)
-

(1.036)
(33)

95

1.317

(59)

406

1.760
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Υποχρεώσεις
παροχών
προσωπικού
1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια
31 Δεκέμβριος 2016

Προβλέψεις
για
Εγγυήσεις

Πάγια
Περιουσιακά
Στοιχεία

Απαιτήσεις
από
Προβλέψεις

Σύνολο

95

1.317

(59)

406

1.760

(22)
-

160

59

(196)

-

73

1.477

(0)

210

1.760

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων το οποίο είναι τοποθετημένο στην Τράπεζα CITIBANK, αφορά σε
νόμισμα Ευρώ και ανήκει στην κατηγορία πιστωτικού κινδύνου Moody’s A1 την 31 Δεκεμβρίου 2016 (Α1 την
31 Δεκεμβρίου 2015).
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες

15.711

22.846

Σύνολο

15.711

22.846

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Πελάτες

44.718

44.077

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

(2.336)

(2.400)

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις

42.382

41.677

6

4

23

44

42.411

41.726

-

-

42.411

41.726

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 22)
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Μείον: μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εμπορικές απαιτήσεις ποσού 702 € (2015: 807 €) ήταν σε καθυστέρηση αλλά όχι
απομειωμένες. Η παλαιότητα των εμπορικών αυτών απαιτήσεων δεν υπερβαίνει τον 1 μήνα.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εμπορικές απαιτήσεις ποσού 2.336 € (2015: 2.400 €) ήταν απομειωμένες. Το ποσό
της πρόβλεψης ανήλθε σε 2.336 € στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (2015: 2.400 €).
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αποτιμώνται σε ευρώ.
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Η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία αυτών. Η μέγιστη έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων είναι η λογιστική αξία κάθε
κατηγορίας απαιτήσεων που αναφέρθηκε παραπάνω. Η Εταιρεία κατέχει τραπεζικές εγγυήσεις πελατών αξίας
ύψους Ευρώ 8.738 (2015: 7.433 €) και διαθέτει πιστωτική ασφάλεια κατάλληλη να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο
των πιστωτικών ζημιών.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Πρόβλεψη απομείωσης (Σημείωση 16)
Διαγραφή απαιτήσεων μη εισπραχθέντων
μέσα στη χρήση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

2016

2015

(2.400)

(2.409)

64

1

-

7

(2.336)

(2.400)

10. Αποθέματα
31 Δεκεμβρίου
2016
5.758
1.858

31 Δεκεμβρίου
2015
5.026
365

Σύνολο

7.617

5.391

Μείον: Προβλέψεις για απαξιωμένα και κατ/να αποθέματα:
Πλέον: Προβλέψεις για επιστροφές εμπορευμάτων

(196)
432
236
7.853

(58)
345
287
5.678

Εμπορεύματα
Εμπορεύματα υπό παραλαβή

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

11. Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο:

Αριθμός κοινών μετοχών
Μετοχικό Κεφάλαιο

31 Δεκεμβρίου
2016

31 Δεκεμβρίου 2015

1.000.000

1.000.000

5.000

5.000
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Η ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται σε €5 έκαστην. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς
καταβλημένο.
Αποθεματικά:
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και διαμορφώθηκε στο
ποσό των € 926 (2015: € 746).
Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν αναλογιστικά κέρδη βάσει του ΔΛΠ 19, που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος και ανέρχονται στο ποσό των € 102 (2015: 104). Αναλογιστικές ζημιές € 2,
συνυπολογιζόμενου του ποσού αναβαλλόμενης φορολογίας.

12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:
2016

2015

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Επίδραση
περικοπής/Διακανονισμού/Τερματικές
παροχές

47
4

74
5

17

48

Σύνολο

68

127

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν ως εξής:

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες)
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

2016

2015

(2)
(2)

115
(33)
82
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Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής:

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

1,50%
1,75%
22,17
1,75%

1,95%
1,75%
23,71
1,75%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μέση διάρκεια υπηρεσίας
Πληθωρισμός

Η ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή που δείχνει πώς η υποχρέωση
καθορισμένων παροχών θα είχε επηρεαστεί από τις αλλαγές αυτές είναι η ακόλουθη:

-0,50%

Αύξηση στην
υποχρέωση
καθορισμένων
παροχών
+11,61%

+0,50%

+11,52%

Αλλαγή στην
αναλογιστική
παραδοχή
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις
μισθών

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε μία μεταβολή της παραδοχής διατηρώντας
όλες τις άλλες παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει μικρές πιθανότητες να συμβεί
καθώς οι μεταβολές στις παραδοχές μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά τον
υπολογισμό της ευαισθησίας της υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από
την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές παραδοχές, χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος που
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χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στον
προσωπικό με τη χρήση της αναλογιστικής μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδας (projected unit credit method).

13. Προβλέψεις
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.057
2.037

2.676
1.868

Σύνολο

5.094

4.544

Σημείωση: Οι προβλέψεις αφορούν εξ' ολοκλήρου χορηγημένες εγγυήσεις προϊόντων.

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

7.496

5.997

26.125

35.610

1.480

1.026

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη

477

408

Λοιπές υποχρεώσεις

456

351

36.033

43.392

Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 22)
Δεδουλευμένα έξοδα

Σύνολο

Η λογιστική αξία των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία αυτών.
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15. Έξοδα ανά κατηγορία
Σημείωση
Παροχές σε εργαζομένους
Μεταβολές στο απόθεμα
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων
Έξοδα υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Έξοδα προώθησης πωλήσεων
Μεταφορικά έξοδα
Ασφάλιστρα
Έξοδα εφαρμογών πληροφορικής
Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις
Έξοδα ταξιδίων

17

2016

2015

5.460

7.067

167.560

168.007

225
805

287
912

(43)

(118)

3.228

2.325

12.690

9.365

1.510

1.620

543

465

1.430

1.496

(1)

(1)

413

345

Έξοδα εγγυήσεων

6.579

5.689

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

4.659
1.764

3.985
1.963

206.822

203.408

Λοιπά
Σύνολο

Κατανομή ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

2016
167.560
34.283
4.979

2015
168.007
27.643
7.758

206.822

203.408

2016
29
196

2015
39
248

225

287

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
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16. Παροχές σε εργαζομένους

17. Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) – καθαρά

2016

2015

Τόκοι και συναφή έξοδα
- Τραπεζικά δάνεια και λοιπά συναφή έξοδα

0

0

Χρηματοοικονομικά έξοδα

0

0

Χρηματοοικονομικά έσοδα
- Συναλλαγματικές διαφορές

20

27

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά

20

27

18. Φόρος εισοδήματος

Φόρος χρήσης
Επιπρόσθετος φόρος προηγούμενης χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος

2016
1.627
(87)
(1)

2015
1.374
(409)
743

Σύνολο

1.539

1.709

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το ποσό που θεωρητικά θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε τον κατάλληλο για τα κέρδη της Εταιρείας σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή,
όπως ακολουθεί:
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Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Διαφορές φορολογικών συντελεστών
Επιπρόσθετοι φόροι
Φόροι

2016
4.152

2015
4.888

1.204

1.417

422
(87)

993
(293)
(409)

1.539

1.709

Ο ισχύων σταθμισμένος μέσος φορολογικός συντελεστής ήταν 29% (2015 : 29%).

19. Μερίσματα
Η διοίκηση δεν προτείνει την διανομή μερίσματος για την χρήση 2016.

20. Δεσμεύσεις
Τα συνολικά ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα υπό μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις διαμορφώνονται ως
εξής:
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Έως 1 έτος

477

883

Από 2-5 έτη

694

1.911

1.171

2.794

21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για τη χρήση 2011 έως τη χρήση 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους
ελεγκτές, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82
του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011-2013 και στις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2014 για τις
χρήσεις 2014 και 2015. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 2016, αν και η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης»
έχει γίνει προαιρετική, η εταιρία θα συνεχίσει να τη λαμβάνει για την ακρίβεια των οικονομικών της
καταστάσεων και την ορθότητα των φορολογικών της αναμορφώσεων.
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Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Για τις χρήσεις 2011-2015 έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από τους Νόμιμους ελεγκτές/ελεγκτικό
γραφείο. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» έχει
εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου.
Για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της εταιρίας δεν
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν.
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22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:
Προς μητρική
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:
Προς μητρική
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

2016

2015

22
22

25
190
215

16.814
157.163
173.977

35.759
135.229
170.988

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, πραγματοποιούνται
σε τιμές ίσες με το κόστος προσαυξημένο με περιθώριο κέρδους όπως αυτό προβλέπεται, στις μεταξύ των
μερών συμβάσεις.
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Προς μητρική
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Προς μητρική
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

6
6

4
4

2.824
23.418
26.242

8.302
27.307
35.610

Παροχές προς τη διοίκηση
Κατά την περίοδο αναφοράς συνολικό ποσό ύψους 297 € (2015: 476 €) καταβλήθηκε από την Εταιρεία ως
μισθοί και αμοιβές διευθυντικών στελεχών.

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν την Εταιρεία και
να επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Α.
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