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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.”

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου
3556/2007, σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβούλιου
της εταιρείας καθώς και τον ισολογισμό της 41ης εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα
από 1η Απριλίου 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) σύμφωνα με την
αριθμό 65/15-12-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και παρουσιάζουν
την χρηματοοικονομική θέση, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος και τις ταμειακές ροές της
εταιρείας, με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη
μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στη λειτουργία της
εταιρείας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε., με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, αποτελεί
θυγατρική της Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH και δραστηριοποιείται στην εμπορεία
και υποστήριξη επιχειρηματικών λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών
στον τομέα της Πληροφορικής και των διαδικασιών διαχείρισης εγγράφων καθώς και ψηφιακών
λύσεων παραγωγικής εκτύπωσης, η Konica Minolta διαπρέπει στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις καθώς και στην πώληση, εγκατάσταση και διαχείριση κορυφαίων
παγκοσμίως συστημάτων εκτύπωσης και λύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και στο χώρο των
διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτυπώσεων η πρόταση της Konica Minolta είναι η Optimized Print
Services (OPS), μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης των μηχανών και του λογισμικού με
στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών και τον έλεγχο του κόστους.
Στη προσπάθειά της να υποστηρίζει τους πελάτες της με ισχυρές και ταυτόχρονα καινοτόμες λύσεις
και υπηρεσίες, η Konica Minolta επενδύει σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και
πρωταγωνιστεί στον καθορισμό νέων προτύπων.
Η εταιρεία κατά την διάρκεια του Οικονομικού Έτους 2016 (ΟΕ16) κατόρθωσε να ανακάμψει από την
επίδραση που είχαν οι έλεγχοι κεφαλαίου που επιβλήθηκαν. Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2016
και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του
προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας δημιούργησαν ένα ευμετάβλητο μακροοικονομικό και
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χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα. Η Konica Minolta παρόλα αυτά κατόρθωσε και βελτίωσε
την θέση της στην αγορά με την ένταξη στο πελατολόγιο της εταιρειών όπως ο ΟΠΑΠ και η Ευρωκλινική
Αθηνών. Παράλληλα, συνέχισε της συνεργασία με την Motoroil Ελλας ενισχύοντας τα αποτελέσματά
της.
H Konica Minolta BGR παρέμεινε σταθερά στη κορυφή του τομέα Production Printing σημειώνοντας
43,8% για το οικονομικό έτος 2016. Διαχρονικά η Konica Minolta χωρίς καμία αμφιβολία έχει την
ισχυρότερη θέση στην αγορά του Production Printing αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση τα τελευταία
έτη. Η εμπιστοσύνη που έδειξε η αγορά στην Konica Minolta BGR είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό
της δυναμικής της που αξίζει να σημειωθεί. Κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2016
κατόρθωσε να επιτύχει ένα ποσοστό διατήρησης των συμβολαίων της, της τάξης του 87%.
Η Konica Minolta Ελλάς προχώρησε το 2016 σε μια σημαντική επένδυση, αναβαθμίζοντας τον
εκθεσιακό της χώρο σε Digital Imaging Square. Το Digital Imaging Square αποτελεί ένα concept που
ξεκίνησε στην Ιαπωνία, ωστόσο με ορισμένες παραλλαγές προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα. Ο
χώρος αυτός δεν αποτελεί ένα απλό εκθεσιακό χώρο, αλλά αντιθέτως πρόκειται για μια μόνο από τις
χρήσεις του. Το DIS απευθύνεται να καλύψει ένα τρίπτυχο αναγκών, πάντοτε υπό το πρίσμα των
επιχειρήσεων-πελατών, καθώς στο συγκεκριμένο χώρο οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να
δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες προσωποποιημένα δείγματα που σχετίζονται με τον “πυρήνα”
των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να κατασταλάξουν στην λύση που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες τους.
Παράλληλα, το DIS έχει δημιουργηθεί για να προάγει την επιχειρηματικότητα της επιχείρησης-πελάτη
μας μέσω της διαδικασίας διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών του. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού και της διεξαγωγής ποικίλων δωρεάν workshops τα οποία είτε
θα έχουν άμεση συνάφεια με τον χώρο μας ή να προσφέρουμε χρηστικές ιδέες-εργαλεία που θα
εξελίξουν περαιτέρω την καθημερινή επιχειρηματική όσο και εμπορική διάστασή και λειτουργία του
πελάτη.
Απώτερος σκοπός του DIS είναι μέσα από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει να ενδυναμώσει την σχέση
με τους υφιστάμενους όσο και δυνητικούς πελάτες, προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση μέσω της μετάδοσης απτής γνώσης, αλλά και ιδεών που με τη σειρά τους οι ίδιοι θα είναι
σε θέση να κεφαλαιοποιήσουν προς όφελός τους. Στα μελλοντικά σχέδιά της BGR είναι να
καταφέρουμε να λανσάρουμε μια οργανωμένη εκδοχή δραστηριοτήτων που θα προάγουν την
αριστεία και την γνώση. Συνολικά στόχος μας είναι το DIS να λειτουργήσει ως μέσω ανταπόδοσης
προς τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα
αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στο εγχώριο επιχειρηματικό τοπίο.
Μέσα στο 2017 η μητρική εταιρεία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, συνεχίζει τις
επενδύσεις στον εκθεσιακό χώρο της Konica Minolta Ελλάς εξοπλίζοντάς τον με την MGI JETVarnish
3DS, επεκτείνοντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες, διακοσμώντας
τις εκτυπώσεις με τοπικό UV & foil σε διαφορά χρώματα.
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Τα επόμενα έτη η Konica Minolta στοχεύει να εισάγει το Workplace Hub, μία νέα καινοτόμα
επιχειρηματική λύση πληροφορικής που ενοποιεί όλες τις τεχνολογίες ενός οργανισμού μέσω μίας
ενιαίας κεντρικής πλατφόρμας. Σχεδιασμένη για τη μελλοντική διαχείριση των χώρων εργασίας κάθε
μεγέθους, καθώς εργάζονται προκειμένου να μετασχηματιστούν ψηφιακά, η πρώτη έκδοση του
Workplace Hub θα είναι διαθέσιμη από το Φθινόπωρο του 2017 και ανταποκρίνεται άμεσα στην
αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συστημάτων πληροφορικής, παρέχοντας πιο αποδοτική και
αποτελεσματική διαχείριση των διαφορετικών εργαλείων, υπηρεσίες και συσκευές που
χρησιμοποιούνται από σύγχρονους οργανισμούς.
Η μεταβολή της θέσης της Εταιρείας στην Ελληνική αγορά των πολυμηχανημάτων εκτύπωσης (MFP)
έδειξε μία αισθητή αύξηση στον κύκλο εργασιών της, ο οποίος κατά το ΟΕ17 ανήλθε στο ποσό των €
11.094.847 γεγονός που συνιστά αύξηση κατά 9,82% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που έκλεισε
την 31η Μαρτίου 2016 με ποσό € 10.102.761.
Το κόστος των πωλήσεων της εταιρείας, ανήλθε κατά την κλειόμενη χρήση 2016 στο ποσό των €
6.152.922 που συνιστά αύξηση κατά 14,36% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που έκλεισε την 31η
Μαρτίου 2016 με ποσό €5.380.443. Η αύξηση αναγνωρίζεται ως φυσιολογική δεδομένου του κύκλου
εργασιών.
Τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης της εταιρείας ανήλθαν κατά την κλειόμενη χρήση 2016 στο ποσό
των € 4.527.105 και είναι μειωμένα κατά 0,23% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που έκλεισε την
31η Μαρτίου 2016 με ποσό € 4.537.970, γεγονός που οφείλεται σε μείωση των λειτουργικών εξόδων.
Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια,
ανήλθαν κατά την κλειόμενη χρήση 2016 στο ποσό των € 7.046.770 ενώ κατά την προηγούμενη χρήση
του 2015 το σύνολο των δανείων ανέρχονταν στο ποσό των € 7.268.317 γεγονός που συνιστά μείωση
των δανειακών της υποχρεώσεων κατά ποσοστό 3,04%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην καλύτερη
διαχείριση της είσπραξης απαιτήσεων και στην αποπληρωμή μέρους του ενδοομιλικού δανείου από
την εισφορά σε χρήμα από απαιτήσεις.
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ανήλθαν στο ποσό
των € 316.923 και είναι αυξημένα κατά 2,46% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Το Μικτό Κέρδος της εταιρίας αυξήθηκε στο ποσό των € 4.941.925 έναντι κέρδους € 4.722.318 κατά
την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δηλαδή μία μεταβολή της τάξεως του 4,65%. Η διαφορά
οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το ΟΕ 2017.
Τα κέρδη μετά από φόρους της κλειόμενης χρήσης 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 393.731 κέρδη
έναντι της προηγούμενης χρήσης 2015 που έκλεισε με κέρδη € 375.435. Η αύξηση των πωλήσεων σε
συνδυασμό με την καλή διαχείριση των στοιχείων του κόστους οδήγησαν σε αυτή την βελτίωση.
Τα αποθέματα των εμπορευμάτων ανήλθαν κατά την κλειόμενη χρήση 2016 στο ποσό των €362.67
παρουσιάζοντας μία μικρή αύξηση της τάξεως των 0,62% ή κατά € 2.249 σε σχέση με αυτά της
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προηγούμενης χρήσης 2015 που ανήλθαν στο ποσό των € 360.427. Ο διατήρηση του αποθέματος σε
σταθερά επίπεδα συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στην σταθερότητα της διαδικασίας
διάθεσης των προϊόντων τη στιγμή που χρειάζονται οι πελάτες μέσω κατάλληλου προγραμματισμού
αγορών.
Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων κατά την κλειόμενη χρήση 2016 ήταν 75 ημέρες
παρουσιάζοντας μείωση 12,79% σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης 2015 που ήταν 86
ημέρες. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της είσπραξης των
απαιτήσεων.
Για το νέο οικονομικό έτος, η Εταιρεία έχει στόχο να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της σύμφωνα κατά
12%, γεγονός βασιζόμενη κυρίως στην εισαγωγή νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά και
αξιοποιώντας όλη η εμπειρία και τεχνογνωσία, που παρέχονται σήμερα στην εταιρεία από το Cluster
East της BEU στο οποίο ανήκει η Ελλάδα. Περιμένουμε την σημαντική βελτίωση στην προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και
επιτυχημένων πρακτικών.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης
2016 παρατίθενται στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Οι
περιορισμοί που υφίστανται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την επιβολή ελέγχου στην κίνηση
κεφαλαίων, έχουν οδηγήσει στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και στη
μείωση της κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των δραστηριοτήτων
και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να
επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρόλα αυτά η 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.
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1. Κίνδυνος αγοράς
Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ και όσο η Ελλάδα παραμένει εντός της Ευρωζώνης δεν
υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος.
2. Κίνδυνος επιτοκίων.
Πιθανή αύξηση των επιτοκίων θα επηρεάσει κατά το ελάχιστο δυνατό τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών της υποχρεώσεων έχει
πλέον μεταφερθεί στην τράπεζα CitiBank μέσω του πανευρωπαϊκού συστήματος CMS της Konica
Minolta BEU με ιδιαίτερα χαμηλά και δυσμετάβλητα επιτόκια δανεισμού.
3. Κίνδυνος ρευστότητας
Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να
ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης η μητρική εταιρία δεσμεύεται ότι θα
συνεχίσει να παρέχει οικονομική υποστήριξη στην εταιρία για την πάροδο των επομένων 12 μηνών.
4. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου διότι πραγματοποιεί συναλλαγές
με μεγάλο εύρος πελατών. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου
για να διασφαλίσει πως οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό
πιστώσεων.
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να
εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις.
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία απορρέει από την πιθανότητα μη είσπραξης του
συνόλου του κεφαλαίου από τους πελάτες της.
Πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων
Η Εταιρεία εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση
έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων, έλεγχο απομείωσης της αξίας των απαιτήσεών της (impairment test)
σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις.
Μια απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστική της αξία είναι μεγαλύτερη από το
αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας
αξίας των εισπράξεων και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση τυχόν καλυμμάτων ή
εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να αποπληρώσει την υποχρέωσή
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του. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρεία δε θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση της
αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του
ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης.
Διαγραφές
Η Εταιρεία αφού έχει εξαντλήσει τις δικαστικές και λοιπές διαδικασίες για την είσπραξη των
απαιτήσεων του (και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης), προβαίνει σε διαγραφές
επισφαλών απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την απομείωση της
αξίας τους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 31/03/2017 εκκρεμεί σε βάρος της αγωγή από
την GMP HELLAS S.A. ποσού € 65.664.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας με σχέση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών κρίνεται
ικανοποιητική και αναλύεται συνοπτικά ως εξής :

1. Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού
2. Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων:
3. Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας:
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Δείκτης οικονομικής μόχλευσης:
Σύνολο Ενεργητικού προς σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
5. Δείκτης Μικτού Κέρδους:
Μικτά Κέρδη προς Σύνολο Καθαρών Πωλήσεων

31.03.2017
41,06%
9,15%
0,50

31.03.2016
41,68%
5,56%
0,49

11,93

18,98

44,54%

46,74%

Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας και την διαμορφούμενη οικονομική
κατάσταση της χώρας μας, η τρέχουσα χρήση θα παρουσιάσει σταθεροποιητικά στοιχεία του κύκλου
εργασιών όπως και έγινε το ΟΕ16 παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακόμα η Ελληνική
Οικονομία. Η σταθεροποίηση των πωλήσεων της εταιρείας με διεύρυνση του πελατειακού της
δικτύου και αύξηση των προωθητικών ενεργειών, θα μας επιτρέψουν να κατοχυρώσουμε και να
βελτιστοποιήσουμε την ήδη ισχυρή θέση μας στην Ελληνική αγορά αλλά και να φτάσουμε στην
επίτευξη του στόχου της κερδοφορίας που προβλέπουν οι στόχοι του ΟΕ17.
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ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης διέθετε ένα υποκατάστημα
στη Θεσσαλονίκη.

Αθήνα, 30/06/ 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Roman Tihelka
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.

31.03.2017

31.03.2016

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

5

2.537.920

3.203.269

Επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία

5

714.647

-

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

19.574

39.166

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

14

1.206.849

1.185.664

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

8

2.924.277

2.694.885

7.403.267

7.122.984

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

9

362.676

360.427

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

8

4.513.670

4.303.016

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

22

3.173

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10

278.566

428.056

5.158.085

5.091.499

12.561.353

12.214.483

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

11

299.982

299.982

Διαφορά υπέρ το άρτιο

11

1.199.947

1.199.947

Aποθεματικά

12

2.129.770

2.113.834

(2.576.657)

(2.970.388)

1.053.042

643.375

13

898.294

988.771

15

273.747

278.070

1.172.041

1.266.841

4.187.794

3.834.555

Ζημίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

16

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

22

Δανεισμός

13

-

190.166

6.148.476

6.279.546

10.336.270

10.304.267

Σύνολο υποχρεώσεων

11.508.311

11.571.108

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

12.561.353

12.214.483
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Σημ.

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

Πωλήσεις

27

11.094.847

10.102.761

Κόστος πωληθέντων

17

(6.152.922)

(5.380.443)

4.941.925

4.722.318

Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης

17

(1.810.842)

(1.840.067)

Έξοδα διοίκησης

17

(2.716.263)

(2.697.903)

Άλλα έσοδα

19

69.721

56.539

Λοιπά κέρδη / (ζημίες) - καθαρά

20

(98.689)

(35.531)

385.852

205.356

272.531

242.490

658.383

447.846

(264.652)

(72.411)

393.731

375.435

15.936

(33.409)

409.667

342.026

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα - καθαρά

21

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

22

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Μεταβολή αποθεματικού από αναλογιστικά
κέρδη/ (ζημιές) μετά φόρων

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

12

11 από 57

KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Μαρτίου 2017
(Όλα τα ποσά σε €)

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

Σημ.
1 Απριλίου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο

(3.345.823)

301.349

-

-

375.435

375.435

-

(33.409)

-

(33.409)

-

(33.409)

375.435

342.026

1.499.929

2.113.834

(2.970.388)

643.375

2.113.834

(2.970.388)

643.375

393.731

393.731

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

1 Απριλίου 2016

1.499.929

Καθαρά κέρδη χρήσης
Μεταβολή αποθεματικού αναλογιστικά
κέρδη/(ζημιές) (μετά φόρων)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
31 Μαρτίου 2017

12

Σύνολο

2.147.243

12

31 Μαρτίου 2016

Κέρδη εις
νέον

1.499.929

Καθαρά κέρδη χρήσης
Μεταβολή αποθεματικού αναλογιστικά
κέρδη/(ζημιές) (μετά φόρων)

Αποθεματικά

-

-

-

15.936

-

15.936

393.731

409.667

2.129.770

(2.576.657)

1.053.042

1.499.929

-
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημ.

1.04.2016 31.03.2017

1.04.2015 31.03.2016

23

1.290.762

2.057.885

Καταβληθέντες τόκοι

(46.754)

(67.374)

Καταβληθέντες φόροι

(519.352)

(227.582)

724.656

1.762.929

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων

5

(706.375)

(143.881)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων

6

-

(4.539)

55.043

37.779

(651.332)

(110.641)

Πώληση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων

26

(6.316.633)

(8.145.317)

Δάνεια χορηγηθέντα

26

6.184.296

6.600.620

Αποπληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

(90.477)

(117.828)

(222.814)

(1.662.525)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(149.490)

(10.237)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

428.056

438.293

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

278.566

428.056

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
1. Γενικές πληροφορίες
H Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε. (Konica Minolta Business Solutions Hellas S.A. ή η
«Εταιρεία» ) δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Μεσολογγίου 3, Τ.Κ. 14451. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας
είναι www.konicaminolta.com.gr
Η εταιρεία Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH η οποία εδρεύει στην Γερμανία έχει κατά
100% τον έλεγχο της εταιρείας.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH με έδρα την Γερμανία και περαιτέρω
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Konica Minolta Holdings Inc με
έδρα το Τόκιο. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
www.konicaminolta.com.gr
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαïκή Ένωση και
ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως
τροποποιείται από την επανεκτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία.
Η σύνταξη 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 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.
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Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2017 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα
αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.
Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Οι
περιορισμοί που υφίστανται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την επιβολή ελέγχου στην
κίνηση κεφαλαίων, έχουν οδηγήσει στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών
και στη μείωση της κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των
δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρόλα αυτά η 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.
2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής
θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών
οικονομικών καταστάσεων.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων)
αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
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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. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.
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. Η εταιρεία 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. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
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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.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό
σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε
παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά
τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο
να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης
υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των
εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το
αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή
σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω
της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και
β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των
ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι
οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το
υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή
από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να
θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το
ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει
εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες”
H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των
γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές
α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα (το
νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος) και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται
κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών
των συναλλαγών και από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε
ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού.
Συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού
περιλαμβάνονται στα κέρδη ή ζημίες από την αλλαγή στην εύλογη αξία. Συναλλαγματικές διαφορές
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σε μη χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού όπως μετοχές σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων διαγράφονται στα αποτελέσματα σαν μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από μεταβολή
στην εύλογη αξία.
2.4. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες αποσβέσεις.
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων
ακινήτων και εξοπλισμού.
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή εφόσον
κριθεί πιο κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του
παγίου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους που αντικαταστάθηκε
διαγράφεται. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής του.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο
με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι
ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των
στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής :
Κτίρια
Μηχανήματα –Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

50,0 έτη
5 έτη
6,3 έτη
10,0 έτη

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εμπεριέχονται στην κατηγορία έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων μπορούν να αναθεωρηθούν και
να προσαρμοστούν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώματου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, το
πάγιο καταχωρείται στην ανακτήσιμη αξία του (Σημείωση 2.6).
Τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση ενσώματων παγίων προσδιορίζονται από την διαφορά του
εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας αυτών και καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος.
Κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους η εταιρεία προέβει σε αλλαγή των συντελεστών απόσβεσης
όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό που μισθώνει. Έτσι από τον συντελεστή απόσβεσης 10%
που είχε εφαρμόσει κατά το οικονομικό έτος 2015 έγινε αλλαγή σε 20% θεωρώντας ως ωφέλιμη ζωή
τα 5 έτη. Από την αλλαγή αυτή επιβάρυνε τα αποτελέσματα κατά το συνολικό ποσό των 230.663,37
Ευρώ.
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2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στο λογαριασμό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται :
α) Πελατολόγιο
Το πελατολόγιο αποκτήθηκε από την εταιρεία DIGITAL OFFICE APPLICATIONS Α.Ε. και παρουσιάζεται
στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου αυτού η οποία προσδιορίστηκε στα 5 έτη.
β) Λογισμικό
Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες
αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται ώστε είναι δυνατή η
χρήση τους.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών. Η ωφέλιμη ζωή για τα λογισμικά δεν υπερβαίνει τα 3 έτη.
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.
Το λογισμικό ελέγχεται ετησίως για απομείωση σύμφωνα με την Σημείωση 2.6.
2.6. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναπόσβεστη λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται αμέσως ως έξοδα και ισούνται με την διαφορά μεταξύ της
αναπόσβεστης και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου. Η ανακτήσιμη αξία είναι
το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου
ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για σκοπούς υπολογισμού
της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν
με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Μη
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν απομειωθεί, επανεκτιμώνται για πιθανή
αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, με εξαίρεση την υπεραξία.
2.7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του στις κάτωθι κατηγορίες.
Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο τα χρηματοοικονομικά πάγια
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης.
α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση
σε σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση. Τα
παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις.
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν
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κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
β. Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης
τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12
μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου και εντάσσονται στον ισολογισμό στην κατηγορία εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις (Σημείωση 2.11).
γ. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε
δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν
ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την
ημερομηνία Ισολογισμού (Σημείωση 7).
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία
δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των
δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και οι δαπάνες
συναλλαγής εξοδοποιούνται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην
εύλογη αξία τους. Τα δάνεια και απαιτήσεις, και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διακρατούμενα ως την λήξη τους παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων
μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα
κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου
που προκύπτουν.
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Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε
χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία
δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα αποτιμάται στο κόστος κτήσης.

2.8. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού
των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα, υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε
καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης να
γίνουν ταυτόχρονα.
2.9. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει
απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως ή με
βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης (συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις),
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) και
διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
Η ανακτήσιμη/εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές
βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το
αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον
τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες
ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
2.10. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το
κόστος των ετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με
βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρούμενων των εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
2.11. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων και
των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη
ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους όρους της
εκάστοτε συμφωνίας, με βάσει την οποία δημιουργήθηκε η απαίτηση. Σημαντικές οικονομικές
δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η οικονομική αναδιοργάνωση και αδυναμία
τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης
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είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο.
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με την χρήση ενός λογαριασμού πρόβλεψης
και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων μαζί με τα έξοδα πωλήσεως .
Όταν μια εμπορική απαίτηση δεν μπορεί να εισπραχθεί, συμψηφίζεται με το ποσό της πρόβλεψης για
εμπορικές απαιτήσεις. Μεταγενέστερα ανακτήσιμα ποσά τα οποία είχαν προηγουμένως διαγραφεί
πιστώνονται στα έξοδα πωλήσεων στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
2.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις παρουσιάζονται
στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στον ισολογισμό.
2.13. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
2.14. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα
σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
2.15. Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ως εισπραχθέντα ποσά μείον τα τυχόν άμεσα
έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρού από σχετικά έξοδα συναλλαγών)
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάση της διάρκειας του
δανεισμού με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά από την ημερομηνία του
ισολογισμού.
2.16. Κόστη δανεισμού
Όλα τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους εκτός
κόστη δανεισμού που αφορούν πάγια υπό κατασκευή. Κόστη δανεισμού που αφορούν πάγια υπό
κατασκευή συμπεριλαμβάνονται στην αξία κτήσης του συγκεκριμένου παγίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΔΛΠ 23 “Κόστος Δανεισμού”.
2.17. Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει
των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και
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υπολογίζεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς
συντελεστές.
2.18. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται
εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να
εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν
θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
2.19. Παροχές στο προσωπικό
α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων
παροχών.
Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών θεωρείται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του
οποίου η Εταιρεία που το εφαρμόζει καταβάλλει πάγιες εισφορές σε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η
Εταιρεία δεν βαρύνεται με περαιτέρω, νομική ή συμβατική υποχρέωση καταβολής εισφορών εάν το
ταμείο δεν διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να πληρώνει τις παροχές προς όλους τους εργαζόμενους,
οι οποίες απορρέουν από τα έτη υπηρεσίας τους, τρέχοντα και προηγούμενα.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών θεωρείται συνήθως το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο
ορίζει καταβολή συγκεκριμένου ποσού σύνταξης, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους
παράγοντες όπως είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και ο μισθός κάθε εργαζόμενου.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι
η παρούσα αξία της ανειλημμένης υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού μείον η παρούσα αξία περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού προγράμματος
παροχών. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις
προϋπολογισθείσες μελλοντικές ταμιακές εκροές χρησιμοποιώντας τα επιτόκια που θα ίσχυαν για
υψηλής αξιοπιστίας εταιρικά ομόλογα ίδιου νομίσματος με το οποίο θα πληρωθούν οι παροχές, οι
ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια της σχετικής υποχρέωσης.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και αλλαγές στις αναλογιστικές υποθέσεις καταχωρούνται στη κατάσταση συνολικού
εισοδήματος στη περίοδο που προκύπτουν.
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Όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε
ξεχωριστό ταμείο για δημόσια ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα σε υποχρεωτική,
συμβατική ή εθελοντική βάση. Μετά την καταβολή των εισφορών, η Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω
υποχρεώσεις πληρωμής. Οι τακτικές εισφορές λογίζονται ως καθαρές περιοδικές δαπάνες κατά το
έτος οφειλής τους. Προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται στο ενεργητικό κατά τον βαθμό που η
επιστροφή χρημάτων ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών είναι δυνατή.
β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός εργαζόμενου
λήξει πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται να
αποχωρήσει εθελούσια με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές αυτές
όταν έχει καταφανώς δεσμευτεί είτε να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με
λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα να ανακληθεί, είτε όταν προσφέρει
αυτές τις παροχές ως κίνητρο εθελούσιας αποχώρησης. Παροχές απόλυσης ή εθελούσιας
αποχώρησης, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες σε διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες μετά από την
ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία.
2.20. Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια τρέχουσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση που
απορρέει από παρελθόντα γεγονότα, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την εξόφληση
της υποχρέωσης και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Προβλέψεις δεν
αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόμα και εάν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που
περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των αναμενόμενων εξόδων που απαιτούνται να
καλύψουν την παρούσα υποχρέωση. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό της παρούσας αξίας είναι προ φόρων και αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες
εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Η αύξηση της πρόβλεψης λόγω έλευσης του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.
2.21. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών που
προέρχονται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθαρά από το φόρο προστιθέμενης αξίας,
επιστροφές και εκπτώσεις.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν το ποσό των εσόδων μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, είναι πιθανό
ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη μπορούν να εισρεύσουν στην οντότητα και συγκεκριμένα κριτήρια
έχουν εκπληρωθεί για κάθε μία από τις δραστηριότητες της Εταιρείας όπως περιγράφεται παρακάτω.
Το ποσό των εσόδων δε θεωρείται ότι έχει εκτιμηθεί αξιόπιστα μέχρις ότου όλα τα ενδεχόμενα που
συνδέονται με τις πωλήσεις να έχουν επιλυθεί. Η Εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της στα ιστορικά
αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, τα χαρακτηριστικά της
συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες κάθε συμφωνίας.
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α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Οι
πωλήσεις συνήθως πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς ή με πιστωτικούς όρους που η Διοίκηση της
Εταιρείας καθορίζει. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με πιστωτικούς όρους σύμφωνα με τις
πρακτικές της αγοράς, και ως εκ τούτου δεν θεωρείται να υφίσταται στοιχεία χρηματοδότησης.
Οι πωλήσεις καταχωρούνται με βάση τις τιμές που αναγράφονται στο συμβόλαιο, καθαρά από
εκτιμημένες εκπτώσεις όγκου κατά την πώληση. Η Εταιρεία δεν υπολογίζει πρόβλεψη για επιστροφές
ελαττωματικών αγαθών διότι βάση των ιστορικών στοιχείων της Εταιρείας δεν έχουν παρουσιασθεί
περιπτώσεις ελαττωματικών αγαθών που να απαιτούν αντικατάσταση. Οι περιπτώσεις
αντικαταστάσεων περιορίζονται σε συστατικά των μηχανημάτων μη σημαντικής αξίας.
β) Παροχή υπηρεσιών
Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για τα αγαθά που παραδίδει. Το έσοδο αναγνωρίζεται όταν
προσφέρεται και στην περίοδο στην οποία παρέχεται.
γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Έσοδα τόκων ή απομειωμένα δάνεια
αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.
δ) Έσοδα από Μισθώσεις
Για τα έσοδα από μισθώσεις βλέπε σημείωση 2.22
2.22. Μισθώσεις
Α) Η Εταιρεία ως μισθωτής
i.

Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές 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 με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης
ii.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές
της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στο
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που
αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια
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της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του εναπομένοντος
υπολοίπου της υποχρέωσης για κάθε περίοδο.
Β) Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
i.

Λειτουργικές μισθώσεις

Ακίνητα που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στα Ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό . (Σημείωση 2.4).
ii.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές
της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του
στοιχείου της μίσθωσης και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα
επιμερίζεται μεταξύ της απαίτησης και των χρηματοοικονομικών εσόδων έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική απαίτηση. Οι
αντίστοιχες απαιτήσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έσοδα , απεικονίζονται
ως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις . Το μέρος του χρηματοοικονομικού
εσόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του
εναπομένοντος υπολοίπου της απαίτησης για κάθε περίοδο.
Γ) Συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης
Μία συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης, συνεπάγεται την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
και την επαναμίσθωση εν συνεχεία του ίδιου περιουσιακού στοιχείου.
Αν μία συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης καταλήγει σε χρηματοδοτική μίσθωση, οποιαδήποτε
θετική διαφορά πάνω από το προϊόν της πώλησης του στοιχείου αυτού, σε σχέση με τη λογιστική αξία
του, εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και μεταφέρεται
τμηματικά στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Αν μία συναλλαγή πώλησης με επαναμίσθωση καταλήγει σε λειτουργική μίσθωση και είναι φανερό
ότι η συναλλαγή αυτή έχει γίνει στην εύλογη αξία, τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία πρέπει να
αναγνωρίζεται αμέσως. Αν η τιμή πώλησης του στοιχείου είναι μικρότερη από την εύλογη αξία του,
τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία θα αναγνωρίζεται αμέσως, εκτός αν η ζημία συμψηφίζεται με
μελλοντικά μισθώματα τα οποία είναι χαμηλότερα, σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές, οπότε η ζημία
αυτή παραμένει στον ισολογισμό και αποσβένεται αναλογικά με τα μισθώματα σε ολόκληρη την
προβλεπόμενη διάρκεια που αναμένεται να χρησιμοποιείται το περιουσιακό στοιχείο. Αν η τιμή
πώλησης του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την εύλογη αξία του τότε η θετική διαφορά παραμένει
ως έσοδο επόμενων περιόδων και αποσβένεται σε όλη την προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποίησης
του περιουσιακού στοιχείου αυτού.
Για λειτουργικές μισθώσεις, αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου, κατά τη χρονική στιγμή
μιας συναλλαγής πώλησης και επαναμίσθωσης, είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία του, τότε η
ζημία που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας πρέπει να
αναγνωρίζεται αμέσως.
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2.23. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις τη χρήση κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρείας.
2.24. Στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.25. Συγκριτικά Στοιχεία
Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο για να είναι συγκρίσιμα
με την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε την τρέχουσα χρήση.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές
απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη
χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι πωλήσεις της διεξάγονται σε Ευρώ. Οι αγορές των
εμπορευμάτων της Εταιρείας γίνονται κυρίως από την μητρική εταιρεία από την Γερμανία σε Ευρώ.
(ii) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία
αναπροσαρμόζονται βάσει EURIBOR 3M -0.330% spread για τα τραπεζικά δάνεια και με EURIBOR 1M
-0.372% spread για τα δάνεια από τις συνδεδεμένες εταιρείες.
Ενδεχόμενη μεταβολή στην παρούσα χρήση των επιτοκίων δανεισμού κατά +/-0,5% θα
μειώσει/αυξήσει τα κέρδη μετά φόρων κατά € 35.234 έναντι € 30.961 που ήταν στην χρήση του 2015.
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου διότι πραγματοποιεί συναλλαγές με
μεγάλο εύρος πελατών. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου για
να διασφαλίσει πως οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων.
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να
εκπληρώσουν τις συναλλαγματικές τους υποχρεώσεις.
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία απορρέει από την πιθανότητα μη είσπραξης του
συνόλου του κεφαλαίου από τους πελάτες της.
Πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων
Η Εταιρεία εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι μια απαίτηση
έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων, έλεγχο απομείωσης της αξίας των απαιτήσεών της (impairment test)
σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις.
Μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστικής της αξία είναι μεγαλύτερη από το
αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας
αξίας των εισπράξεων και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση τυχόν καλυμμάτων ή
εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να αναπληρώσει την υποχρέωσή
του. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρία δε θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση της
αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του
ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης.
Διαγραφές
Η εταιρία αφού έχει εξαντλήσει τις δικαστικές και λοιπές διαδικασίες για την είσπραξη των
απαιτήσεων του (και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης), προβαίνει σε διαγραφές
επισφαλών απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την απομείωση της
αξίας τους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να
ρευστοποιηθεί σε σχετικό σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης η μητρική εταιρία δεσμεύεται ότι θα
συνεχίσει να παρέχει οικονομική υποστήριξη στην εταιρία για την πάροδο των επόμενων 12 μηνών.

29 από 57

KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Μαρτίου 2017
(Όλα τα ποσά σε €)

Ο πίνακας ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων έχει ως κατωτέρω:

Οικονομικό Έτος 2016
Δάνειο από μητρική εταιρεία
Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οικονομικό Έτος 2015
Δάνειο από μητρική εταιρεία
Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Μέχρι 1
έτος

Από 1 έως
5 έτη

Μετά από
5 έτη

Σύνολο

6.061.069

-

-

6.061.069

87.407

556.060

342.234

985.701

4.187.794

-

-

4.187.794

Μέχρι 1
έτος

Από 1 έως
5 έτη

Μετά από
5 έτη

Σύνολο

6.192.139

-

-

6.192.139

87.407

390.476

598.295

1.076.178

3.834.555

-

-

3.834.555

3.2. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας του
να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα του ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους
και οφέλη για τα λοιπά μέρη που έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη
κεφαλαιακή διάθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου.
Για τη διατήρηση ή μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει το
διανεμόμενο μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους μετόχους, να εκδώσει
νέες μετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Η Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση με τον δείκτη μόχλευσης. Ο δείκτης μόχλευσης
υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο
καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου
«βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον
«Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως
«Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Ο συντελεστής μόχλευσης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Σημ.

31.03.2017

31.03.2016

13
10

7.046.770
(278.566)

7.268.317
(428.056)

Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια

6.768.204
1.059.542

6.840.261
643.375

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

7.821.246
86%

7.483.636
91%

Σύνολο δανεισμού
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
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3.3. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η Εταιρεία εφαρμόζει το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που
εμφανίζονται σε εύλογη αξία στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Απαιτείται ταξινόμηση της εύλογης
αξίας ανά επίπεδο:
Πρώτο επίπεδο: Περιλαμβάνει εισηγμένες τιμές που αναφέρονται σε ενεργές αγορές για την
συγκεκριμένη απαίτηση και υποχρέωση.
Δεύτερο επίπεδο: Περιλαμβάνει την συλλογή αποτιμήσεων, εκτός των εισηγμένων τιμών που ανήκουν
στο πρώτο επίπεδο και θεωρούνται άμεσα ή έμμεσα αντικειμενικές.
Τρίτο επίπεδο: Περιλαμβάνει την συλλογή αποτιμήσεων οι οποίες δεν βασίζονται σε αντικειμενικά
δεδομένα της αγοράς.
Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Η συμμετοχή
που κατέχει η Εταιρεία αποτιμάται στην τιμή κόστους μείον τυχόν ζημία απομείωσης.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις των εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκτιμάται ότι
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
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.
4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
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 αφορούν φόρο εισοδήματος.
Φόρος εισοδήματος
Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου
είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά
θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις
προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν
θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να
απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. H Εταιρεία
λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή
συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις
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αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το
χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου
μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.
Επιπλέον
λεπτομέρειες
περιλαμβάνονται
στη
Σημείωση
14.
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει μια πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψουν
επαρκώς τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις.
Εξετάζεται η εισπραξιμότητα του κάθε λογαριασμού ξεχωριστά, σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης
οικονομικών καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιμώνται με βάση ιστορικές τάσεις, στατιστικά
στοιχεία και μελλοντικές προσδοκίες. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από
εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Επιπλέον
λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 8.
Προβλέψεις για απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναπόσβεστη λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται αμέσως ως έξοδα και ισούνται με τη διαφορά μεταξύ της
αναπόσβεστης και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου. Η ανακτήσιμη αξία είναι
το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου
ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για σκοπούς υπολογισμού
της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν
με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν απομειωθεί, επανεκτιμώνται για πιθανή
αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, με εξαίρεση την υπεραξία.
Ζωή ενσώματων ακινητοποιήσεων και υπολειμματικές αξίες
Η Εταιρεία υπολογίζει αποσβέσεις επί των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων της βάσει
εκτιμήσεων της ωφέλιμης ζωής αυτών. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των
ακινητοποιήσεων αυτών επανεξετάζονται και προσδιορίζονται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης
ισολογισμού, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο.
Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η παρούσα αξία των χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, που
καθορίζονται με αναλογιστικές μελέτες χρησιμοποιώντας παραδοχές. Οι παραδοχές που
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της σχετικής υποχρέωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, οι
μελλοντικές αυξήσεις μισθών και ο πληθωρισμός. Οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτές τις παραδοχές έχει
αντίκτυπο στην παρούσα αξία των χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων. Η Εταιρεία αναθέτει τις
αναλογιστικές μελέτες σε έμπειρους ανεξάρτητους αναλογιστές οι οποίοι καθορίζουν το ύψος των
χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων στο τέλος κάθε έτους.
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4.2. Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών.

5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οικόπεδα
και Κτίρια

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

5.387.943

154.845

2.896.862

8.439.650

Κόστος
1 Απριλίου 2015
Προσθήκες

-

8.850

135.031

143.881

Διαγραφές

-

(12.220)

(531.420)

(543.640)

Πωλήσεις

-

-

(141.318)

(141.318)

31 Μαρτίου 2016

5.387.943

151.475

2.359.155

7.898.573

1 Απριλίου 2016

5.387.943

151.475

2.359.155

7.898.573

Προσθήκες
Διαγραφές
Μεταφορές
Πωλήσεις
31 Μαρτίου 2017

83.147
(1.794.308)
3.676.782

12.030
163.505

611.198
(588.284)
(134.915)
2.247.155

706.375
(588.284)
(1.794.308)
(134.915)
6.087.442

(3.093.577)

(105.889)

(1.836.136)

(5.035.602)

(40.942)

(15.108)

(216.449)

(272.499)

9.792

507.653

517.445

95.352

95.352

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Απριλίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Διαγραφές

-

Πωλήσεις

-

-

31 Μαρτίου 2016

(3.134.519)

(111.205)

(1.449.580)

(4.695.304)

1 Απριλίου 2016

(3.134.519)

(111.205)

(1.449.580)

(4.695.304)

Αποσβέσεις χρήσης
Διαγραφές
Μεταφορές
Πωλήσεις
31 Μαρτίου 2017

(24.806)
1.068.415
(2.090.910)

(13.561)
(124.767)

(535.483)
560.950
90.269
(1.333.845)

(585.096)
560.950
1.068.415
90.269
(3.549.522)

2.253.424

40.270

909.575

3.203.269

1.585.872

38.738

913.310

2.537.920

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Μαρτίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Μαρτίου 2017
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Η εταιρεία παρακολουθεί επενδύσεις σε ακίνητα από το οικονομικό έτος 2016 καθώς αναγνωρίζει
οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και εισρέουν στην οικονομική οντότητα. Οι
επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στο κόστος. Τα επενδυτικά ακίνητα αφορούν κτίριο και οικόπεδο
που είναι υπό την κατάσταση πώλησης και επαναμίσθωσης που καταλήγει σε χρηματοδοτική
μίσθωση. Η μέθοδος απόσβεσης είναι σταθερή η οικονομική ζωή τους είναι 50 έτη. Η μεταφορά από
τα ενσώματα πάγια έγινε στην αξία του κόστους, στις συσσωρευμένες αποσβέσεις που είχαν
σχηματιστεί έως το οικονομικό έτος 2015 και την απομείωση που είχε επιβαρύνει τα ακίνητα.
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπόλοιπο την 01.04.2016

-

Προσθήκες / (Μειώσεις)

-

Μεταφορές Κόστος
Μεταφορές συσσωρευμένες αποσβέσεις

1.794.308
(1.068.415)

Αποσβέσεις

(11.246)

Υπόλοιπο την 31.03.2017

714.647

Στα οικόπεδα και κτίρια περιλαμβάνονται τα κεντρικά κτίρια τα οποία μισθώνονται βάσει συναλλαγής
πώλησης και επαναμίσθωσης που καταλήγει σε χρηματοδοτική μίσθωση (Σημείωση 13).
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Sale & Leaseback
Οικόπεδα

Κτίρια

1 Απριλίου 2015
31 Μαρτίου 2016

381.703
381.703

1.412.605
1.412.605

1 Απριλίου 2016
31 Μαρτίου 2017

381.703
381.703

1.412.605
1.412.605

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Απριλίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
31 Μαρτίου 2016

(166.243)
(166.243)

(890.894)
(11.277)
(902.171)

1 Απριλίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
31 Μαρτίου 2017

(166.243)
(166.243)

(902.171)
(11.277)
(931.963)

215.460
215.460

510.434
499.157

Κόστος

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2017
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό

Πελατολόγιο

Σύνολο

793.862

100.000

893.862

Κόστος
1 Απριλίου 2015
Προσθήκες

4.539

-

4.539

31 Μαρτίου 2016

798.401

100.000

898.401

1 Απριλίου 2016

798.401

100.000

898.401

-

-

798.401

100.000

898.401

(747.104)

(100.000)

(847.104)

(12.131)

-

(12.131)

31 Μαρτίου 2016

(759.235)

(100.000)

(859.235)

1 Απριλίου 2016

(759.235)

(100.000)

(859.235)

Προσθήκες
31 Μαρτίου 2017

-

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Απριλίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης

Αποσβέσεις χρήσης
31 Μαρτίου 2017

(19.592)
(778.827)

(19.592)
(100.000)

(878.827)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2016

39.166

-

39.166

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2017

19.574

-

19.574

7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Το Τεχνολογικό Πάρκο στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία (0,9/100) με αξία κτήσης €113.739 παρουσίαζε
ζημιές κάθε χρόνο, γεγονός που συνιστά ένδειξη απομείωσης. Διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης και
με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης για ολόκληρο το ποσό της
συμμετοχής της εταιρείας κατά τις προηγούμενες χρήσεις και συγκεκριμένα € 56.870 την χρήση 2012
και ποσό € 56.869 την χρήση 2013.
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8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31.03.2017

31.03.2016

5.129.739

5.374.607

(3.445.376)

(3.941.128)

Γραμμάτια και Επιταγές εισπρακτέα

693.868

1.034.084

(Μείον) : Προκαταβολές Πελατών

(95.612)

(143.062)

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις

2.282.619

2.381.620

Απαιτήσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις-μικτό

5.245.695

4.689.627

Απαιτήσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις-μη δουλευμένο
χρηματοοικονομικό έσοδο

(572.331)

(536.075)

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

44.006

41.796

Έξοδα επόμενων χρήσεων

53.707

43.715

252.242

252.332

Εγγυήσεις σε τρίτους

29.690

27.865

Ενδοομιλικές απαιτήσεις

46.983

57.119

Λοιπές απαιτήσεις

55.336

97.021

Σύνολο

7.437.947

6.997.901

Μείον: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2.924.277

2.694.885

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

4.513.670

4.303.016

Πελάτες
(Μείον) : πρόβλεψη για απομείωση πελατών

Εγγυήσεις από πελάτες

Το σύνολο των απαιτήσεων αφορά σε απαιτήσεις σε Ευρώ.
Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών κατά την 31η Μαρτίου 2017
Πρόβλεψη
για
Απομείωση

Καθαρές
Απαιτήσεις

-

1.703.524
1.703.524

Δημόσιος
Τομέας

Ιδιωτικός
Τομέας

Πελάτες

Προκαταβολές
Πελατών

42.165
42.165

1.702.717
1.702.717

1.744.882
1.744.882

(41.358)
(41.358)

Ληξιπρόθεσμα
1 - 6 μήνες
6 μήνες - 1 έτος
1 έτος – Παλαιότερα
Σύνολο

9.242
7.502
160.986
177.730

229.982
138.523
2.838.622
3.207.127

239.224
146.023
2.999.610
3.384.857

(13.892)
(212)
(40.150)
(54.254)

(104.166)
(137.513)
(3.004.304)
(3.245.983)

121.166
8.298
(44.844)
84.620

Σύνολο

219.895

4.909.844

5.129.739

(95.612)

(3.245.983)

1.788.144

Μη ληξιπρόθεσμα
1 - 60 ημέρες
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Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών κατά την 31η Μαρτίου 2016
Καθαρές
Απαιτήσεις

1.665.601
1.665.601

Δημόσιος
Τομέας

Ιδιωτικός
Τομέας

48.082
48.082

1.681.504
1.681.504

1.729.586
1.729.586

(63.985)
(63.985)

-

Ληξιπρόθεσμα
1 - 6 μήνες
6 μήνες - 1 έτος
1 έτος - Παλαιότερα
Σύνολο

33.170
8.386
222.325
263.881

369.493
284.396
2.784.370
3.438.259

402.663
292.782
3.006.695
3.702.140

(30.645)
(4.201)
(44.231)
(79.077)

(235.692)
(292.782)
(3.006.695)
(3.535.169)

136.326
(4.201)
(44.231)
87.894

Σύνολο

311.963

5.119.763

5.431.726

(143.062)

(3.535.169)

1.753.495

Πελάτες

Προκαταβολές
Πελατών

Πρόβλεψη
για
Απομείωση

Μη ληξιπρόθεσμα

1 - 60 ημέρες

Ληξιάρειο Γραμματίων και Επιταγών κατά την 31η Μαρτίου 2017
Γραμμάτια και
Επιταγές

Πρόβλεψη για
Απομείωση

Καθαρές Απαιτήσεις

551.607

(124.933)

426.674

32.505
31.870
615.982

(124.933)

32.505
31.870
491.049

77.886
77.886

(74.460)
(74.460)

3.426
3.426

693.868

(199.393)

494.475

Μη ληξιπρόθεσμα
έως 1 έτος
1 έως 3 έτη
3 έως 5 έτη
Ληξιπρόθεσμα
έως 1 έτος
1 έως 3 έτη
3 έως 5 έτη

Σύνολο
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Ληξιάρειο Γραμματίων και Επιταγών κατά την 31η Μαρτίου 2016
Γραμμάτια και
Επιταγές

Πρόβλεψη για
Απομείωση

Καθαρές Απαιτήσεις

623.176
229.765
2.080
855.021

(183.896)
(43.000)
(226.896)

439.280
186.765
2.080
628.125

34.624
144.439
179.063

(34.624)
(144.439)
(179.063)

-

1.034.084

(405.959)

628.125

Μη ληξιπρόθεσμα
έως 1 έτος
1 έως 3 έτη
3 έως 5 έτη
Ληξιπρόθεσμα
έως 1 έτος
1 έως 3 έτη
3 έως 5 έτη

Σύνολο

Δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις,
καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών. Η πολιτική υπολογισμού των επισφαλειών της
Εταιρείας είναι να αξιολογεί και να συμπεριλαμβάνει στις προβλέψεις της τα υπόλοιπα των πελατών
που βρίσκονται ακίνητα άνω του ενός έτους πλην του Δημοσίου. Επιπροσθέτως, για υπόλοιπα κάτω
του ενός έτους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρία δεν θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα
οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη για
την απομείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης.
H Εταιρεία έχει αναγνωρίσει ζημιά για τυχόν απομείωση των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια των
περιόδων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων
31.03.2017

31.03.2016

3.941.128

3.834.862

-

325.137

Μείωση της πρόβλεψης λόγω διαγραφής

(495.752)

(218.871)

Yπόλοιπο τέλους χρήσης

3.445.376

3.941.128

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αύξηση της πρόβλεψης

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
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Απαιτήσεις από Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν την αναγνώριση των συμβάσεων μίσθωσης
φωτοαντιγραφικών μηχανών ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Η απαίτηση από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις -μικτό ποσό- όπως και το μελλοντικό
χρηματοοικονομικό έσοδο αναλύονται ως εξής :
31.03.2017

31.03.2016

Μέχρι ενός έτους

2.065.754

1.745.787

Από 1 έτος έως 5 έτη

3.179.941

2.943.840

Σύνολο
Μείον: μελλοντικό χρηματοοικονομικό έσοδο από τις
χρηματοδοτικές μισθώσεις
Παρούσα Αξία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων

5.245.695

4.689.627

(572.331)
4.673.364

(536.075)
4.153.552

Η παρούσα αξία των απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται ως εξής:
31.03.2017

31.03.2016

Μέχρι ενός έτους

1.778.777

1.486.881

Από 1 έτος έως 5 έτη

2.894.587

2.666.671

Σύνολο

4.673.364

4.153.552

9. Αποθέματα
Μηχανήματα
Παρελκόμενα
Αναλώσιμα
Ανταλλακτικά
Σύνολο

31.03.2017
23.628
18.508
228.835
106.999
377.971

31.03.2016
38.624
37.618
230.094
104.463
410.799

31.03.2017
50.372
(18.598)
(30.474)
13.995
15.295
362.676

31.03.2016
95.000
(82.308)
37.680
50.372
360.427

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα και κατεστραμμένα
αποθέματα:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Μείωση πρόβλεψης
Διαγραφή
Αύξηση πρόβλεψης
31 Μαρτίου 2016
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
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10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.03.2017

31.03.2016

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες

278.566

428.056

Σύνολο

278.566

428.056

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης
ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής:
Οι συναλλαγές που αφορούν διαθέσιμα πραγματοποιούνται κυρίως με τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των οποίων η πιστωτική διαβάθμιση είναι RD (Fitch). Η
Εταιρεία δεν αναμένει πιστωτικές ζημιές σημαντικού ύψους. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
είναι σε Ευρώ.

11. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

1 Απριλίου 2015

57.750

1.732.500

1.425.974

3.158.474

31 Μαρτίου 2016

86.450

299.982

1.199.947

1.499.929

1 Απριλίου 2016

86.450

299.982

1.199.947

1.499.929

31 Μαρτίου 2017

86.450

299.982

1.199.947

1.499.929

Η ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται σε €3,47 έκαστη.
Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
Όλες οι μετοχές είναι κοινές.
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12. Αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποθεματικό
Αναλογιστικά
κέρδη-(ζημίες)

Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτο
αποθεματικό

Ειδικά
αποθεματικά

1 Απριλίου 2015
Μείωση
αποθεματικού

213.316

124.500

(123.897)

1.947.338

(14.014)

2.147.243

-

-

-

-

(33.409)

(33.409)

31 Μαρτίου 2016

213.316

124.500

(123.897)

1.947.338

(47.423)

2.113.834

1 Απριλίου 2016
Αύξηση
αποθεματικού

213.316

124.500

(123.897)

1.947.338

(47.423)

2.113.834

-

-

-

-

15.936

15.936

31 Μαρτίου 2017

213.316

124.500

(123.897)

1.947.338

(31.487)

2.129.770

Σύνολο

(α) Τακτικό αποθεματικό
Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η
χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών
(λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο
με το 1/3 του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ
τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Έκτακτα αποθεματικά
Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας, έχει δημιουργηθεί από αφορολόγητα κέρδη, δεν έχει ειδικό
προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
(γ) Ειδικά αποθεματικά
Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας €123.897 αφορά ζημία από συγχώνευση έχει δημιουργηθεί
βάσει του Ν2166/93, δεν έχει ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθεί μετά από απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
(δ) Αφορολόγητα αποθεματικά
- Αφορολόγητο αποθεματικό Ν 2238/94 .
Το αποθεματικό αυτό αφορά το κέρδος από την πώληση και επαναγορά ακινήτων της Εταιρείας
(sale&leaseback) έχει σχηματιστεί βάσει του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν2238/94 σύμφωνα με το οποίο
κατατάσσεται ως ειδικού σκοπού.
Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν
υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων. Τα αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία,
εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεμηθούν στους μετόχους. Η
Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και επομένως δεν έχει προβεί σε
υπολογισμό φόρου εισοδήματος που θα προέκυπτε σε περίπτωση διανομής.
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- Αφορολόγητο αποθεματικό ΠΟΛ 1143/2014
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους με την περ. β’ των κοινοποιούμενων διατάξεων, δεν εμπίπτουν στην αυτοτελή
φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 τα αφορολόγητα αποθεματικά της περ. ζ’
της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, δηλαδή τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν
σχηματισθεί από την υπερτίμηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, το οποίο
ιδιοχρησιμοποιείται ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της
επιχείρησης καθώς και τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που
προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο
στη συνέχεια είχε συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, οι λογαριασμοί των υπόψη
αποθεματικών μπορούν να εξακολουθούν να τηρούνται στους ισολογισμούς που κλείνουν οι
επιχειρήσεις με 31.12.2014 και μετά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα αποθεματικά των
επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και αυτά των ειδικών διατάξεων νόμων.
Είναι προφανές ότι σε περίπτωση διανομής είτε των συγκεκριμένων αποθεματικών είτε των λοιπών
αποθεματικών που δεν καταλαμβάνονται από τις υπόψη διατάξεις αυτοτελούς φορολόγησης, τα
διανεμόμενα ποσά θα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47
του ν.4172/2013 συναθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα της εταιρείας με συντελεστή φορολογίας
29% καθώς και σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% λόγω διανομής με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 64 του ν.4172/2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

13. Δανεισμός
31.03.2017

31.03.2016

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

898.294

988.771

Σύνολο Μακροπρόθεσμου

898.294

988.771

87.407

87.407

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη (σημείωση 26)

6.061.069

6.192.139

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου

6.148.476

6.279.546

Σύνολο δανεισμού μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου

7.046.770

7.268.317

Μακροπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Το σύνολο του δανεισμού είναι σε Ευρώ. Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες με τις
λογιστικές αξίες τους.
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Ο δανεισμός αποτελείται από τα εξής:
-

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη

Για δάνεια από συνδεδεμένα μέρη βλέπε σημείωση 26.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Η υποχρέωση των χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορά τη συναλλαγή της πώλησης και
επαναμίσθωσης κτιρίων της Εταιρείας (sale&lease back).
31.03.2017

31.03.2016

Μέχρι ενός έτους

145.154

116.672

Από 1 έτος έως 5 έτη

610.239

466.689

Μεγαλύτερες από 5 έτη

361.693

641.697

1.117.086

1.225.058

131.385

148.880

985.701

1.076.178

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστη
καταβολή μισθωμάτων

Σύνολο
Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις
χρηματοδοτικών μισθώσεων
Παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω:
31.03.2017

31.03.2016

87.407

87.407

87.407

87.407

Από 1 έτος έως 5 έτη

556.060

390.476

Μεγαλύτερη από 5 έτη

342.234

598.295

898.294

988.771

985.701

1.076.178

Βραχυπρόθεσμες
Μέχρι ενός έτους

Μακροπρόθεσμες

Σύνολο

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αλλαγών των επιτοκίων των τραπεζικών δανείων και οι
συμβατικές ημερομηνίες επανακαθορισμού των επιτοκίων έχουν ως εξής:

6 μήνες ή λιγότερο

31.03.2017

31.03.2016

7.046.770

7.268.317

7.046.770

7.268.317
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14. Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
31.03.2017

31.03.2016

1.118.338

547.570

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

(2.325.188)

(1.733.234)

Αναβαλλόμενη φορολογία ( καθαρή )

(1.206.850)

(1.185.664)

Aναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της
χρήσης είναι οι παρακάτω:

Αναγνώριση
Απαίτησης από
Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις

Αναγνώριση
Παγίων από
Χρηματοδοτική
Μίσθωση
(salelease back)
και
Λοιπές Διαφορές
από μη
αναγνώριση
περιουσιακών
στοιχείων

Προβλέψεις
και
δεδουλευμένα
έξοδα

Απομείωση
Εμπορικών
Απαιτήσεων

Απομείωση
Αποθεμάτων

Σύνολο

1 Απριλίου 2015
Χρέωση/
(πίστωση) στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/
(πίστωση) στα ίδια
κεφάλαια

415.114

(579.607)

(82.392)

(48.402)

(562.222)

(857.509)

132.456

(356.521)

(16.760)

33.794

(140.998)

(314.509)

(13.646)

-

-

(13.646)

31 Μαρτίου 2016

547.570

(936.128)

(79.278)

(14.608)

(703.220)

(1.185.664)

547.570

(936.128)

(79.278)

(14.608)

(703.220)

(1.185.664)

570.768

14.275

29.144

10.172

(652.053)

(27.694)

1 Απριλίου 2016
Χρέωση/
(πίστωση) στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/
(πίστωση) στα ίδια
κεφάλαια
31 Μαρτίου 2017

6.508
1.118.338

(921.853)

(43.626)

6.508
(4.436)

(1.355.273)
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15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Υποχρεώσεις κατάστασης οικονομικής θέσης για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

Χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος για :
Συνταξιοδοτικές παροχές

31.03.2017

31.03.2016

273.747

278.070

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

86.262

179.728

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
31.03.2017

31.03.2016

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

273.747

278.070

Υποχρέωση στον ισολογισμό

273.747

278.070

Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως εξής:

31.3.2017

31.3.2016

278.070

266.891

30.424

32.244

4.171

5.338

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές

(22.444)

47.055

Πληρωθείσες παροχές

(68.141)

(215.604)

51.667

142.146

273.747

278.070

Υπόλοιπο Έναρξης χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος

Κόστος τερματισμού υπηρεσίας
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν προσδιορισθεί ως
εξής:
1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

30.424

32.244

4.171

5.338

Κόστος τερματισμού υπηρεσίας

51.667

142.146

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους

86.262

179.728

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
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Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

Έξοδα διάθεσης

34.505

71.891

Έξοδα διοίκησης

51.757

107.837

86.262

179.728

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31.03.2017

31.03.2016

Προεξοφλητικό επιτόκιο

2,00%

1,50%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2,50%

2,50%

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31.03.2017

31.03.2016

77.726

118.025

2.738.912

2.553.891

90.625

99.901

Υποχρεώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας

225.727

192.906

Έσοδο επομένων χρήσεων από Sale & Leaseback

163.212

179.487

-

2.362

59.703

62.056

Προβλέψεις πνευματικών δικαιωμάτων

447.754

346.340

Προβλέψεις μπόνους μισθοδοσίας

142.256

120.973

74.147

57.246

167.733

101.368

4.187.794

3.834.555

Εμπορικές υποχρεώσεις
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 26)
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι-τέλη

Τόκοι πληρωτέοι από δάνεια
Προβλέψεις εξόδων επόμενης χρήσης

Προβλέψεις μισθοδοσίας για Δ. Πάσχα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο. Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι
περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους και είναι σε Ευρώ.
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17. Έξοδα ανά κατηγορία

Παροχές σε εργαζομένους

Σημ.
18

Μεταβολές στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων

1.4.2016 31.03.2017
2.591.246

1.4.2015 31.03.2016
2.633.093

6.152.922

5.380.443

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

5

585.096

272.499

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

6

19.592

12.131

100.511

136.713

-

325.137

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

123.182

192.297

Μεταφορικά έξοδα

215.279

177.235

Έξοδα διαφήμισης

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων

8

27.153

5.914

Αμοιβές τρίτων

542.905

468.235

Παροχές τρίτων

108.953

167.534

Λοιπά

210.317

147.182

Σύνολο

10.680.027

9.918.413

Κατανομή ανά λειτουργία:

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

Κόστος πωληθέντων

6.152.922

5.380.443

Έξοδα διάθεσης

1.810.842

1.840.067

Έξοδα διοίκησης

2.716.263

2.697.903

10.680.027

9.918.413

Το κόστος πωληθέντων συμπεριλαμβάνει μόνο μεταβολές στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων, καθώς
και απομείωση αποθεμάτων.
1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

Έξοδα διάθεσης

241.875

113.852

Έξοδα διοίκησης

362.813

170.778

604.688

284.630

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
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18. Παροχές σε εργαζομένους
1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

1.986.167

1.953.584

Λοιπές Παροχές

97.580

76.877

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

421.237

422.904

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών (Σημείωση 15)

86.262

179.728

2.591.246

2.633.093

Μισθοί και ημερομίσθια

Σύνολο

19. Άλλα λειτουργικά έσοδα

Άλλα έσοδα

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

69.721

56.539

69.721

56.539

20. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) – καθαρά

Ζημιές από διαγραφές παγίων
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων
Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

(27.334)

(26.195)

10.397

(8.186)

-

34.211

(81.752)

(35.361)

(98.689)

(35.531)

21. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα – καθαρά
1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

(14.068)

(33.709)

-

(2.998)

-Χρηματοδοτικές Μισθώσεις κτιρίων

(30.324)

(30.108)

Χρηματοοικονομικό κόστος

(44.392)

(66.815)

- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις μηχανών γραφείου

316.923

309.305

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος

272.531

242.490

Έξοδα τόκων
-Δάνεια από Συνδεδεμένα μέρη
-Τραπεζικά δάνεια
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22. Φόρος εισοδήματος
1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

Φόρος χρήσης

292.346

386.920

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημείωση 14)

(27.760)

(314.509)

Σύνολο

264.586

72.411

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της.
Η διαφορά έχει ως εξής:
1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

658.317

447.846

190.912

129.875

-

(122.655)

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

113.183

99.801

Λοιπά

(39.443)

(34.610)

Φόρος

264.652

72.411

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές
Μεταβολές σε φορολογική νομοθεσία και συντελεστές

Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος είναι 29% (31/3/2016: 29%)
Για την παρούσα χρήση, η τρέχουσα φορολογική υποχρέωση είναι:

Φόρος εισοδήματος
Χαρτόσημο
Μείον παρακρατούμενος φόρος
Μείον προκαταβολή φόρου
Φόρος εισοδήματος δόση χρήσης 2015

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

292.346

386.920

1.121

1.189

(9.677)

(13.994)

(286.963)

(257.896)

-

73.947

(3.173)

190.166
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23. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σημ.
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

658.383

447.846

Προσαρμογές για :
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

5

585.096

272.499

Αποσβέσεις αύλων

6

19.592

12.131

Ζημία από διαγραφές ενσώματων παγίων

20

27.334

26.195

(Κέρδος)/ζημία από πώληση ενσώματων παγίων

20

(10.397)

8.186

Χρηματοοικονομικό έσοδο - καθαρό

21

(272.531)

(242.490)

Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημίες

20

-

(34.211)

Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων

9

(35.077)

(44.628)

Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων

17

-

325.137

972.400

770.665

32.828

624.686

Πελάτες και στις λοιπές απαιτήσεις

(65.744)

1.084.607

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

355.601

(433.252)

(4.323)

11.179

318.362

1.287.220

1.290.762

2.057.885

Μεταβολές στο Κεφάλαιο κίνησης
Αποθέματα

Ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες

24. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υφίστανται.

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:

Εγγυητικές επιστολές σε πελάτες

31.03.2017

31.03.2016

311.667

393.891

311.667

393.891
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Οι εγγυητικές επιστολές εξασφαλίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ανωτέρω ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 31/03/2017 εκκρεμεί σε βάρος της αγωγή από
την GMP HELLAS S.A. ποσού € 65.664 και δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψη κατόπιν υπόδειξης του
νομικού συμβούλου χαρακτηρίζοντας την αγωγή ως ανυπόστατη.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από 2006 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994,
το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι την 10η μέρα του 7ου μήνα μετά το τέλος
της διαχειριστικής χρήσης.
Για την χρήση 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας ολοκληρώθηκε από
την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και η εταιρεία έλαβε το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό».
Για τη χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας στα πλαίσια του φορολογικού πιστοποιητικού
όπως αυτός προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρ. 65Α του Ν. 4174/2013 διενεργείται από την
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της
Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

26. Συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν συναλλαγές με τη μητρική εταιρεία και λοιπές
συνδεδεμένες εταιρίες.
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Μητρική εταιρεία
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ομίλου Konica Minolta

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

6.658.552

4.799.494

84.195

110.090

6.742.747

4.909.584
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Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Μητρική εταιρεία
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ομίλου Konica Minolta

1.4.2016 31.03.2017

1.4.2015 31.03.2016

28.948

88.151

122.842

52.745

151.790

140.896

Oι πωλήσεις και αγορές αγαθών καθώς και οι υπηρεσίες από και προς τη μητρική και τα λοιπά
συνδεδεμένα μέρη, γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα
μέρη.
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με τη μητρική και τα λοιπά
συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
31.03.2017

31.03.2016

760

55.760

46.223

1.359

46.983

57.119

31.03.2017

31.03.2016

2.719.359

2.553.891

19.553

-

2.738.912

2.553.891

31.03.2017

31.03.2016

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

6.192.139

7.737.395

Δάνεια που εισπράχθηκαν στη χρήση

6.184.296

6.600.620

(6.316.633)

(8.145.317)

14.068

33.709

(12.801)

(34.268)

6.061.069

6.192.139

Μητρική εταιρεία
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ομίλου Konica Minolta

Υποχρεώσεις από συνδεδεμένα μέρη

Μητρική εταιρεία
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ομίλου Konica Minolta

Δάνεια από τη μητρική εταιρεία

Δάνεια που αποπληρώθηκαν στη χρήση
Τόκοι που χρεώθηκαν
Τόκοι που αποπληρώθηκαν

Τα δάνεια από την μητρική εταιρεία Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH χορηγήθηκαν
στη χρήση 2011. Τα ανωτέρω δάνεια είναι έντοκα με επιτόκια που υπολογίζονται με EURIBOR 1M +
0.4% Spread και δεν έχει σταθερές δόσεις αποπληρωμής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι αόριστη με
αυτόματες ετήσιες ανανεώσεις.
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Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
1.4.2016 –
31.03.2017
Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές

1.4.2015 –
31.03.2016

368.531

356.401

368.531

356.401

27. Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων με χρηματοδότηση

1.4.2016 –
31.03.2017
3.612.988

1.4.2015 –
31.03.2016
3.590.014

5.212.872
2.268.987

4.793.838
1.718.909

11.094.847

10.102.761
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Roman Tihelka

Ζοβόλιας Αλέξανδρος

Κατερίνα Καραδημητρίου

ΑΔI č39601446

Χ 634 117

ΑΕ 522 584

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κοντογιάννης Γρηγόρης
AE 545449
ΟΕΕ Α’ ΤΑΞΗΣ 91662/99
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