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Ι. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31
Δεκεμβρίου 2017
Α. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Σημείωση

31.12.2017

31.12.2016

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις

12.1
12.2
12.3

176.477,36
11.127.04
165.889,22
5.593,00
359.086,62

105.134,06
13.888.81
114.730,00
5.601,00
239.353,87

Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις

12.4
12.5

1.132.582,50
5.879.729,44

1.083.511,77
6.276.629,87

Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

12.6
12.7

483.157,30
2.701.638,89
10.197.108,13
10.556.194,75

325.969,13
402.444,51
8.088.555,28
8.327.909,15

12.8
12.9

3.565.526,05
59.055,17
(2.827.477,04)

3.565.526,05
59.055,17
(3.201.037,78)

797.104,18

423.543,44

12.10

149.010,79
251.176,00
400.186,79

127.653,15
251.176,00
378.829,15

12.11
12.12
12.13
12.14

6.272.268,88
54.400.90
1.840.395,64
1.191.838,36
9.358.903,78
9.759.090,57
10.556.194,75

4.126.101,54
54.339.28
1.840.395,64
1.504.700,10
7.525.536,56
7.904.365,71
8.327.909,15

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Σημείωση
Πωλήσεις

13.1

Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

01.01 31.12.2017

01.01 31.12.2016

13.246.566,95

12.495.058,66

(9.947.246,59)

(9.424.065,25)

3.299.320,36

3.070.993,41

Άλλα έσοδα

13.2

440.727,53

430.149,95

Έξοδα διαθέσεως

13.3

(2.555.543,91)

(2.494.286,78)

Έξοδα διοικήσεως

13.4

(770.171,93)

(700.970,19)

Άλλα έξοδα / έσοδα

13.5

(23.849,13)

(107.445,73)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

13.6

(68.081,40)

(105.410,32)

322.401,52

93.030,34

51.159,22

(36.000,00)

373.560,74

57.030,34

-

-

373.560,74

57.030,34

Κέρδος/ (ζημία) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος /(ζημία) μετά από
φόρους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(έξοδα)
μετά από φόρους

13.7

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Γ. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016
Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους.
Αύξηση μετοχικου κεφαλαίου

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά

Υπόλοιπο
κερδών/
(ζημιών)

Σύνολο

3.045.502,75

59.055,17

(3.258.068,13)

(153.510,21)

-

-

57.030,34

57.030,34

-

-

-

-

520.023,30

-

-

520.023,30

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

3.565.526,05

59.055,17

(3.201.037,79)

423.543,44

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017

3.565.526,05

59.055,17

(3.201.037,79)

423.543,44

-

-

373.560,74

373.560,74

-

-

-

-

3.565.526,05

59.055,17

(2.827.477,05)

797.104,18

Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Δ. Κατάσταση ταμειακών ροών

01.01 - 31.12.2017
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
• Αποσβέσεις
• Προβλέψεις
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
• Zημιές από πώληση παγίων
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
• Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
• Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

01.01 - 31.12.2016

322.401,52

93.030,34

21.824,60
-118.613,53
68.463,77
808,91

18.491,74
31.444,06
105.410,32
2.421,97

116.092,31
371.708,56

210.305,24
(697.715,69)

• (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών υποχρεώσεων)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Φόροι

1.804.579,40

(1.632.406,45)

(195.304,60)
(1.550,00)

(8.503,19)
(1.600,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.390.411,02

1.879.121,66

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(91.216,68)
0,00
(91.216,68)

(43.598,85)
570,41
(43.028,44)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00

520.023,30

Εξοφλήσεις δανείων

0,00

(701.000,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0,00

(180.976,70)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

2.299.194,34
402.444,55

(2.103.126,80)
2.505.571,31

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

2.701.638,89

402.444,55

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία “CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” (εφ’ εξής “CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.” ή “η
Eταιρεία”) ιδρύθηκε με τη σημερινή της νομική μορφή στις 23.07.1996 (ΦΕΚ 5548/30.07.1996) και
είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως με αριθμό μητρώου 36184/01ΑΤ/Β/96/343/96.
Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της έχει ορισθεί έως τις
22.07.2046 (50 έτη) και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που
θα τροποποιεί το σχετικό άρθρο του καταστατικού.
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της “CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.” έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαική Ενωση και τα ΔΠΧΑ αυτά έχουν εκδοθεί από το συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.(Σ.Δ.Λ.Π)
Η Εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της “CANDY SpA” που εδρεύει στo Μιλάνο Ιταλίας στην
διεύθυνση Via Privata Eden Fumagalli – 20047 Brugherio MI και η οποία κατέχει το 100% των
μετοχών της. Η έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται στην Αθήνα Χαλάνδρι Αττικής στην οδό Εθνικής
Αντιστάσεως 9-11 ΤΚ 152 33 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.candy.gr.
Οι μετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30.04.2018 και τελούν υπο την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

2.

Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών

Η Eταιρεία ανήκει στον διεθνή Όμιλο επιχειρήσεων “CANDY”, ο οποίος δραστηριοποιείται εμπορικά
κυρίως σε «λευκές» οικιακές συσκευές και σε συσκευές καθαρισμού δαπέδων και διαθέτει μονάδες
παραγωγής σε πολλές χώρες παγκοσμίως.
Ο Όμιλος περιλαμβάνει:
•

Θυγατρικές εταιρείες στην Ιταλία και σε άλλες χώρες

•

Συνδεδεμένες εταιρείες μέσω μετοχικής συμμετοχής είτε από τη μητρική εταιρεία είτε από
θυγατρικές
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Η “CANDY HOOVER HELLAS ΑΕ” αποτελεί κατά 100% θυγατρική της “CANDY SpA”, η οποία την
ενοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

3.

Σύντομο ιστορικό

Η Eταιρεία ιδρύθηκε το 1996 με την επωνυμία “GIAS HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” και μετοχικό κεφάλαιο 10.000.000 δρχ. Το
1999 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ., οπότε ανήλθε συνολικά στα
30.000.000 δρχ.. Το 2000 αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 53.000.000
δρχ. και το συνολικό της κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 83.000.000 δρχ.. Με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. στα τέλη του 2011, η επωνυμία της Eταιρείας τροποποιήθηκε σε “CANDY HELLAS Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”. Το έτος 2002
και μετά την εισαγωγή του Ευρώ ως εθνικού νομίσματος, το τότε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας, μετετράπη από δραχμές σε Ευρώ και παράλληλα αυξήθηκε επιπλέον κατά 667.326,67 €,
διαμορφούμενο συνολικά σε 910.906,60 €.Το 2006 νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 234.565,20 €,
διαμόρφωσε το μετοχικό κεφάλαιο σε 1.145.471,80 €.Επιπλέον νέα αύξηση κεφαλαίου,
πραγματοποιήθηκε το έτος 2009 και ήταν ύψους 500.006,60 €, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο
να ανέλθει σε 1.645.478,40 €, διαιρούμενο σε 56.064 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία.
Με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας στις 28.11.2011, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε εκ
νέου σε “CANDY HOOVER HELLAS A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, όπου παραμένει έως και σήμερα και παράλληλα το μετοχικό της
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.400.024,35 € και το διαμόρφωσε σε 3.045.502,75 €.
Τέλος με απόφαση της Γ.Σ. της Εταρείας στις 19.07.2016 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου ύψους 520.023,30 € και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 3.565.526,05
διαιρούμενο σε 121.483 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία.

4.

Αντικείμενο δραστηριότητας

Η Εταιρεία αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Ομίλου CANDY στην Ελλάδα, η οποία
εισάγει τις οικιακές συσκευές από εταιρείες του Ομίλου και τις διαθέτει κυρίως χονδρικώς σε
αλυσίδες ή καταστήματα πώλησης οικιακών συσκευών.
Περαιτέρω η Εταιρεία υποστηρίζει δίκτυο επισκευής και συντήρησης των συσκευών και παράλληλα
μεριμνά για την ενδυνάμωση της φήμης των προϊόντων του Ομίλου που διατίθενται στην Ελληνική
αγορά.
Οι κυριότερες μάρκες (brand names) με τις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι οι συσκευές
“CANDY” και οι συσκευές “HOOVER”.
Η αποθήκευση και διανομή των συσκευών που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητας της
Εταιρείας γίνεται σε συνεργασία με τρίτη εταιρεία αποθήκευσης-διανομής.
Περαιτέρω για την υποστήριξη της επισκευής και συντήρησης των συσκευών που εμπορεύεται, η
Εταιρεία συνεργάζεται με επισκευαστές-τρίτους.
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Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα ή άλλου είδους εγκαταστάσεις πλην της έδρας της.
Με βάση το άρθρο 3 του κωδικοποιημένου καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:
Α. Η υποστήριξη, ανάπτυξη και ο συντονισμός των δικτύων διανομής και παροχής υπηρεσιών
σχετικά με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές οικιακής χρήσεως και ανταλλακτικά για τις
παραπάνω συσκευές, η ανάλυση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων marketing, προβολής και
προώθησης σχετικά με την λειτουργία των παραπάνω δικτύων διανομής, η εισαγωγή προώθηση και
εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών οικιακής χρήσεως και ανταλλακτικών για τις
παραπάνω συσκευές, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λοιπών υπηρεσιών «μετά
την πώληση», η εκπόνηση μελετών έρευνας αγοράς, marketing, διανομής και υποστήριξης σχετικά
με τους παραπάνω σκοπούς.
Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία η
οποία είναι συγγενής εταιρεία των ιδρυτών. Συγγενείς εταιρείες θα θεωρούνται οι εταιρείες σχετικά με
τις οποίες είτε και οι δύο ιδρυτές είτε ένας από αυτούς ασκεί τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους ή
οι οποίες ασκούν έλεγχο των δραστηριοτήτων του ενός ή των δύο ιδρυτών.

5.

Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

α) Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της “CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.” την 31η
Δεκεμβρίου 2017, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία και με
την υπόθεση ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά την επιχειρηματική της δράση (going concern). Οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η σύνταξη των
Χρηματοοιικονομικών Καταστάσεων από τη 1.1.2011 και εφεξής να γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Εταιρεία σύμφωνα με το δικαίωμα που της παρέχει η σχετική νομοθεσία, εξακολουθεί να
τηρεί τα λογιστικά της βιβλία, με βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και ως εκ
τούτου οι φορολογικές της Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, προσαρμόζονται και αναμορφώνονται
μέσω κατάλληλων εγγραφών, προκειμένου να συμφωνούν με τα ΔΠΧΑ.
Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα και τα νέο-εκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην
Εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31.12.2017 χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη των
Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης καθώς και των συγκριτικών καταστάσεων
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της 31.12.2017. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω,
έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους, εκτός από τις περιπτώσεις
που αναφέρεται διαφορετικά.
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί
την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι
οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι
υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6.

Νόμισμα Παρουσίασης

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, (το λειτουργικό νόμισμα),
δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται η
Εταιρεία.
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

7. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Κατά την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2016, συγκεκριμένα κονδύλια που αφορούν
εκπτώσεις πωλήσεων και έξοδα προώθησης τα οποία προκύπτουν βάσει συμβάσεων με πελάτες,
ποσού 263 χιλ. ευρώ, ταξινομήθηκαν στα έξοδα διάθεσης αντί αφαιρετικά των εσόδων όπως ορίζει
το ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Ως εκ τούτου τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης με λήξη την 31.12.2016 έχουν
αναπροσαρμοστεί ώστε να εμφανίζουν τα προαναφερθέντα κονδύλια αφαιρετικά των πωλήσεων
όπως ορίζει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα».
Ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογης των εν λόγω κονδυλίων οι πωλήσεις καθώς και το Μικτό
κέρδος του 2016 εμφανίζονται μειωμένα κατά 263 χιλ. ευρώ με αντίστοιχη μείωση των Εξόδων
διάθεσης. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης καθως και τα αποτέλεσματα προ φόρων του 2016 δεν
διαφοροποιούνται.
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

8. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται

παρακάτω.

Η

επίδραση

από

την

εφαρμογή

αυτών

των

νέων

προτύπων,

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων
που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές”
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.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016)
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.
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 χρηματοοικονομικές
της καταστάσεις και δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
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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 επίδραση του προτύπου στην Εταιρεία δεν είναι
σημαντική. Η δωρεάν διάθεση προιόντων στους πελάτες εμφανίζονται στο κόστος πωλήθέντων
καθώς αφορά διάθεση στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

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 ΔΠΧΑ 16 στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις και δεν αναμένεται να υπάρξουν
σημαντικές επιπτώσεις.

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις
αρχές

για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που

βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του
προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να
παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με

αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα

προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται
σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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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.
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.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
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.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος
της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
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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.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου
του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η
Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016)
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
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.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο
στην επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισμού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
9. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η σύνταξη των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας να διενεργεί εκτιμήσεις και
υιοθετεί παραδοχές, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός ότι
αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις
περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να
διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αυτές αξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών
για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της
Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων.
Εκείνες οι παραδοχές και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιγράφονται κατωτέρω:
(α) Φορος εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία
Η Εταιρεία υπόκειται στις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με το φόρο
εισοδήματος. Για τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο όπως παρουσιάζεται
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες
συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το
κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών
των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την
πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο
προσδιορισμός.
(β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης
σχετικά με επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής πολιτικής της Μητρικής της εταιρείας
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και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων
και πρόσφατων εξελίξεων των τυχόν επίδικων υποθέσεων.
(γ) Απομείωση αποθεμάτων
Τα αποθέματα ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η κατά το τέλος της χρήσης ρευστοποιήσιμη αξία τους μπορεί να είναι μικρότερη
της αξίας κτήσης τους.
(δ) Αναγνώριση εσόδων από πωλήσεις αποθεμάτων/παροχή υπηρεσιών
Οι τιμολογούμενες αξίες εγγυήσεων κατά την πώληση αποθεμάτων υπόκεινται σε διαρκή οριοθέτηση
ως προς τον χρόνο αναγνώρισή τους ως έσοδο, βάσει στατιστικών δεδομένων του Ομίλου που
προσδιορίζουν το εκτιμώμενο κόστος εξυπηρέτησης αυτών.
9. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο
από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Επιπρόσθετα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπολοίπεται του συνόλου των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων κατά το ποσό των € 838.204,35.
Η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς της,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
(α) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές, με σκοπό την σύγκλιση του
χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών της υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών της
απαιτήσεων.
(β) Διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών
δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, καθώς η Διοίκηση
εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
11. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Γενικά
Οι λογιστικές αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια από την
Εταιρεία σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Συναλλαγματικές μετατροπές
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας αποτιμώνται με τη χρήση του
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό
νόμισμα). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό
νόμισμα της Eταιρείας.
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών
που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε
ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τις υπάρχουσες
ισοτιμίες.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται κυρίως άδειες λογισμικού.
Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται αρχικά στο κόστος κτήσης του.
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία εκτιμάται στα 5 χρόνια.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι εγκαταστάσεις/προσθήκες σε ακίνητα τρίτων της Eταιρείας αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον
τις σωρευμένες αποσβέσεις τους και τυχόν πρόβλεψη υποτίμησης που έχει γίνει.
Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και τυχόν
απομείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων,
μόνο αν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος
τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα
αποτελέσματα όταν γίνονται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο
μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Περιγραφή παγίου

Έτη ωφέλιμης ζωής
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Εγκαταστάσεις/προσθήκες σε ακίνητα τρίτων
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ανάλογα με τα έτη μίσθωσης

5

10

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν το ανακτήσιμο ποσό τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν η ωφέλιμη ζωή αυτών καταστεί μικρότερη σε σχέση με
τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή
των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να
πωληθούν.
Μισθώσεις
Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου αναγνωρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Eταιρείας περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων:
Δάνεια και απαιτήσεις:
Οι απαιτήσεις, εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για πιθανά
ανείσπρακτα υπόλοιπα.
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη
ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται
ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία της απαίτησης μειώνεται με τη χρήση λογαριασμού
πρόβλεψης και το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα άλλα έξοδα της κατάστασης
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αποτελεσμάτων. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους.
Όταν μια εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται με χρήση του
λογαριασμού πρόβλεψης. Καμία απαίτηση δεν διαγράφεται μέχρι την εξάντληση όλων των δυνατών
νομικών ενεργειών για την είσπραξή της.
Σε περίπτωση μεταγενέστερης είσπραξης μιας απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση
στο κονδύλι «Άλλα έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης» στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Απομείωση Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης κατά πόσο
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί
απομείωση στην αξία. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο
αναπόσβεστο κόστος (δάνεια και απαιτήσεις)
Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Εταιρεία ως αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι τα εξής:

(α)

•

Σημαντική οικονομική δυσκολία ενός εκδότη ή υπόχρεου.

•

Αθέτηση ενός συμβολαίου, όπως ανεξόφλητα υπόλοιπα ή υπερημερία τόκων ή αρχικών
πληρωμών.

•

Η Εταιρεία, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική δυσκολία
του δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη μία παραχώρηση την οποία ο δανειστής δεν θα
πραγματοποιούσε υπό άλλες συνθήκες.

•

Ο δανειολήπτης δύναται να προχωρήσει σε πτώχευση ή άλλη οικονομική αναδιοργάνωση.

•

Η εξαφάνιση της ενεργής αγοράς για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο εξαιτίας
οικονομικών δυσκολιών.

•

Εμφανή στοιχεία που υποδεικνύουν ότι υπάρχει μία αξιόλογη μείωση στις υπολογισμένες
ταμειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καθώς
η αρχική αναγνώριση αυτών των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι η μείωση δεν μπορεί να
προσδιοριστεί σε ξεχωριστά οικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου, περιλαμβάνει:
αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση εξόφλησης των δανειοληπτών σε ένα χαρτοφυλάκιο, και

(β)

εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με αδυναμία εξόφλησης των
στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου.
Η Εταιρεία πριν προχωρήσει σε οποιασδήποτε απομείωση κρίνει αρχικά αν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη απομείωσης.
Για τα δάνεια και απαιτήσεις, εφόσον υπάρχει αντικειμενική ένδειξη, το ποσό της ζημιάς επιμετράται
ως η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών (εξαιρουμένων μελλοντικών πιστωτικών ζημιών που δεν υφίσταται) προεξοφλημένα
με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η τρέχουσα αξία του στοιχείου
μειώνεται και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αν ένα δάνειο έχει
μεταβλητό επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την επιμέτρηση τυχόν ζημιάς απομείωσης είναι το
τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται βάσει του συμβολαίου.
β) Αποθέματα
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Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Κόστος δανεισμού δεν
περιλαμβάνεται στην αξία κτήσης των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με
βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση
μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η
απομείωση αυτή αντιλογίζεται.
Φόρος Εισοδήματος
Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις
από τις φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που
δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της περιόδου αναφοράς.
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για
την χρήση. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα.
Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές.
Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς
και φορολογικές πιστώσεις στην Eταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται 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 που έχουν
θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία της περιόδου αναφοράς.
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Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή
υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια.
Η Eταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση
της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία της περιόδου αναφοράς
και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι
διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο
καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και
τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο.
Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση των σχετικών φόρων, σε
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή
ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους,
εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν
εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα Ίδια Κεφάλαια.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο
κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου.
Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό
όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Διανομή μερίσματος.
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού-Παροχές στο προσωπικό
(ι) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, αφορούν εισφορές σε ανεξάρτητα από την εταιρεία
ασφαλιστικά ταμεία για συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζομένων για τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει
νομική ή συμβατική υποχρέωση για επιπλέον μελλοντικές παροχές. Οι εισφορές αυτές
αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού στα αποτελέσματα, εφαρμόζοντας την αρχή των
δεδουλευμένων.
(ii) Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Η Εταιρεία, υιοθετώντας ως πολιτική, τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ν 2190/1920, σχηματίζει στο
τέλος κάθε χρήσης πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από
την υπηρεσία, η οποία καλύπτει τουλάχιστον την υποχρέωση αποζημίωσης λόγω εξόδου από την
υπηρεσία για συνταξιοδότηση (40%).
(iii) Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσματα όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν, δάνεια από συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις προς τρίτους.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στο κονδύλι “Εμπορικές υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι
«Λοιπές Υποχρεώσεις» και οι υποχρεώσεις για δάνεια απεικονίζονται στο κονδύλι
«Βραχυπρόθεσμα δάνεια».
Οι τόκοι των δανείων αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι « Χρηματοοικονομικό κόστος
(καθαρό)»” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις
διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση
διαφορετικής μορφής με τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας
υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, όπως μία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή
αντιμετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης.
Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που
λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος και κάθε διαφορά
ανάμεσα στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση
ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισμό.
Λοιπές προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή
οικονομικών πόρων για την Εταιρεία ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος
πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης
που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων, νομικές
αντιδικίες ή επαχθή συμβόλαια.
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης
αναμένεται να αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και
μόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα
διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το
ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της περιόδου αναφοράς και προσαρμόζονται
προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η
παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την
ημερομηνία της περιόδου αναφοράς, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά
με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι
η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η
υποχρέωση.
Το προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη
διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν
αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν
προσαρμοστεί.

23

Candy Hoover Hellas Α.Ε
31 Δεκεμβρίου 2017
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε
κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως
κόστος δανεισμού στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η
πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την
κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η
πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία
δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών
δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν
αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, εκτός εάν θεωρείται στα
πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.
Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα:
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από
φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Αναλυτικότερα, η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών.
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε
σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
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Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και 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
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο
επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Έσοδα από εγγυήσεις
2ετής εγγύηση
Όλες οι πωλούμενες συσκευές από την Εταιρεία, παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύος
2 ετών από την ημερομηνία πώλησής τους στους τελικούς καταναλωτές. Η αξία της 2ετούς εγγύησης
περιλαμβάνεται στην τιμή μεταπώλησης από την Εταιρεία, η οποία την αναγνωρίζει στα έσοδά της
ως πώληση υπηρεσίας με βάση το στάδιο ολοκλήρωσής της. Ουσιαστικά ένα τμήμα της συνολικής
αξίας πώλησης εμπορευμάτων, το οποίο θεωρείται ότι αφορά στην εγγύηση, αναγνωρίζεται
σταδιακά στα έσοδα της Εταιρείας και η ολοκλήρωση αναγνώρισης του εν λόγω εσόδου επέρχεται
με την εκπνοή της ισχύος της εγγύησης.
5ετής εγγύηση
Παρόμοια λογιστική πολιτική ακολουθείται και για την 5ετή εγγύηση συσκευών η οποία παρέχεται
δυνητικά στους πελάτες και ουσιαστικά αφορά σε επέκταση της 2ετούς εγγύησης για τρία επιπλέον
έτη. Και αυτή η εγγύηση αναγνωρίζεται στα έσοδά της εταιρείας, ως πώληση υπηρεσίας με βάση το
στάδιο ολοκλήρωσής της.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το
χρόνο χρήσεως του μισθίου.
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού θα αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται
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12. Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
12.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Εγκαταστάσεις
σε ακίνητα
τρίτων
Περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

27.167,45

428.819,54

455.986,99

0,00
(8.818,75)
18.348,70

38.369,38
( 191.541,77)
275.647,15

38.369,38
(200.360,52)
293.995,85

6.981,07
2.099,16

365.334,61
12.361,56

372.315,68
14.460,72

(6.396,78)
2.683,45

(191.517,83)
186.178,34

(197.914,61)
188.861,79

15.665,25

89.468,81

105.134,06

Περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

18.348,70

275.647,15

293.995,85

Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

1.500,00
0,00
19.848,70

89.197,81
( 12.291,62)
352.553,34

90.697,81
(12.291,62)
372.402,04

2.683,45
2.075,41

186.178,34
16.468,55

188.861,79
18.543,96

0.00
4.758,86

(11.481,07)
191.165,82

(11.481,07)
195.924,68

15.089,84

161.387,52

176.477,36

Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2016

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2017

12.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Άυλα
περιουσιακά
στοιχεία
Περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αξία κτήσης
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

87.911,09
5.253,43
93.164,52
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Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις

75.244,69
4.031,02

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

79.275,71

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

13.888,81

Περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αξία κτήσης
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις

518,87
93.683,39

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

82.556,35

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017

11.127,04

93.164,52

79.275,71
3.280,63

12.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη
χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στην χώρα. Τα ποσά που εμφανίζονται
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά
την 31η

Δεκεμβρίου 2017.Ο φορολογικός συντελεστής για το 2017 είναι 29%(2016: 29%) Η

συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

(ποσά σε Ευρώ)

31/12/2017

31/12/2016

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου:
Πίστωση/(Χρέωση) στη
κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

114.730,00

80.730,03

51.159,22

34.000,00

165.889,22

114.730,00

Προβλεψη για
επισφαλείς
απαιτήσεις

Πρόβλεψη
εμπορευματος
Β διαλογής

Πρόβλεψη
για έσοδα
εγγυησης

Πρόβλεψη
αποζημίωσης
προσωπικού
0,00

Σύνολο

1/1/2016
Πίστωση/(χρέωση)
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

4.076,65

0,00

76.653,58

80.730,03

(4.076,65)

80.290,91

(70.487,46)

28.273,20

34.000,00

31/12/2016

0,00

80.290,91

6.166,12

28.273,20

114.730,00

1/1/2017

0,00

80.290,91

6.166,12

28.273,20

114.730,00
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Πίστωση/(χρέωση )
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

0,00

(47.897,28)

100.373,87

(1.317,37)

51.159,22

31/12/2017

0,00

32.393,63

106.539,76

26.955,83

165.889,22

12.4 Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Εμπορεύματα στην αποθήκη
Αγορές εμπορευμάτων υπό παραλαβή
Πρόβλεψη απομείωσης

899.939,57
344.345,11
(111.702,18)

864.410,18
495.966,81
(276.865,22)

Σύνολο

1.132.582,50

1.083.511,77

12.5 Εμπορικές απαιτήσεις
Το σύνολο των κατωτέρω απαιτήσεων θεωρείται ότι είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία
αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσεγγίζει την
λογιστική αξία τους.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση για τις οποίες δεν έχουν σχηματιστεί οι
απαραίτητες προβλέψεις.
Η ανάλυση των πελατών παρατίθεται στη συνέχεια:
31/12/2017

31/12/2016

Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

4.872.208,66
32.362,41
1.401.739,70
395.765,71
(822.677,04)

4.979.788,46
262.309,47
1.461.346,67
653.765,71
(1.080.580,44)

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων πελατών

5.879.729,44

6.276.629,87

12.6 Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
Προπληρωθέντα έξοδα

51.895,84
5.491,11
415.803,98
9.966,37

9.354,26
2.791,11
291.205,99
22.617,77

Σύνολο βραχυπρόθεσμων λοιπών απαιτήσεων

483.157,30

325.969,13

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που
βρίσκονται σε καθυστέρηση για τις οποίες δεν έχει γινει πρόβλεψη απομείωσης.
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Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο στις 31.12.2017 αφορούν

προκαταβολή

φόρου

εισοδήματος καθώς και χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που είναι συμψηφιστέος το 2018.
12.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

8.840,39
2.692.798,50

14.031,03
388.413,48

Σύνολο

2.701.638,89

402.444,51

12.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, σε € 3.565.526,05 και
διαιρείται σε 121.483 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 η κάθε μία. Η κίνησή του
κατά τα δύο τελευταία έτη έχει ως ακολούθως:
Αριθμός
μετοχών
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2016
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31 Ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

103.765,00

29,35

3.045.502,75

17.718,00

29,,35

520.023,30

121.483,00

29,35

3.565.526,05

0,00

0,00

0,00

121.483,00

29,35

3.565.526,05

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31 Ιανουαρίου 2017

Ονομαστική
Αξία

12.9 Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31.12.2017 και την 31.12.2016 αναλύονται ως ακολούθως:
Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο
αποθεματικών

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2016

574,50

58.480,67

59.055,17

Υπόλοιπο την 31 Ιανουαρίου 2016

574,50

58.480,67

59.055,17

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2017

574,50

58.480,67

59.055,17

Υπόλοιπο την 31 Ιανουαρίου 2017

574,50

58.480,67

59.055,17

Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν φορολογηθείσες προβλέψεις επισφαλών πελατών (ν.3296/2004).
Το Τακτικό αποθεματικό, σχηματίζεται από τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης κατ’ ελάχιστο ποσοστό
5% επί των κερδών μετά από την αφαίρεση των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και του
αναλογούντος στα κέρδη αυτά φόρου εισοδήματος. Η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού
αποθεματικού εξαντλείται όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.
Τέλος, το Τακτικό Αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την κάλυψη τυχόν ζημιάς από τα
αποτελέσματα μελλοντικής χρήσης της Εταιρείας και δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους.
12.10. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
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Μεταβολή της υποχρέωσης:
31/12/2017

31/12/2016

Υπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης (πίστωσης) στα αποτελέσματα

127.653,15
21.357,64

135.813,17
(8.160,02)

Υπόλοιπο τέλους

149.010,79

127.653,15

Η Εταιρεία, υιοθετώντας ως πολιτική, τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ν 2190/1920, σχηματίζει στο
τέλος κάθε χρήσης πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από
την υπηρεσία, η οποία καλύπτει τουλάχιστον την υποχρέωση αποζημίωσης λόγω εξόδου από την
υπηρεσία για συνταξιοδότηση (40%). Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η σχηματισθείσα πρόβλεψη
με βάση τις πρόνοιες του Κ.Ν 2190/1920 δεν θα διέφερε σημαντικά από το ποσό της πρόβλεψης
όπως αυτό θα υπολογιζόταν από ανεξάρτητο εκτιμητή.
12.11. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες. Η διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές
αξίες που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης προσεγγίζουν τις εύλογεςων αξίες.
Η σχετική ανάλυση έχει ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Προμηθευτές
Δικαιούχοι αμοιβών - λοιποί πιστωτές και συνεργάτες
Μείον: Προβλέψεις πιστωτικών τιμολογίων
που αφορούν αγορές εμπορευμάτων

6.075.218,55
816.560,24

4.250.179,99
410.186,59

(619.509,91)

(534.194,20)

Σύνολο

6.272.268,88

4.126.172,38

12.12. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ανάλυση:
31/12/2017

31/12/2016

Ασφαλιστικά ταμεία - ΙΚΑ
Λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης
Επικουρικά ταμεία

54.936,37
(533,47)
0,00

53.463,74
(533,47)
1.409,01

Σύνολο

54.400,90

54.339,28

Οι εν λόγω υποχρεώσεις συνιστούν τρέχουσες, μη ληξιπρόθεσμες κατά την 31.12.2017,
υποχρεώσεις
12.13. Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Βραχυπρόθεσμο δάνειο από Candy SpA
Βραχυπρόθεσμο δάνειο από CIN SA

395,64
1.840.000,00

395,64
1.840.000,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

1.840.395,64

1.840.395,64
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Πρόκειται για ληφθέντα δάνεια από εταιρείες του Ομίλου Candy. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της
τρέχουσας χρήσης για την Εταιρεία κυμάνθηκε σε ποσοστό περίπου 3,6%.
12.14. Προβλέψεις και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής:
31/12/2017
Έσοδα επόμενης χρήσης - 2ετής εγγύηση
Έσοδα επόμενης χρήσης - 5ετής εγγύηση
Δουλευμένα έξοδα χρήσης
Διαφημιστικές δαπάνες πληρωτέες

346.116,80
11.487,72
293.538,87
532.371,26

277.947,27
28.246,61
656.294,57
537.770,61

8.323,71

4.441,04

1.191.838,36

1.504.700,10

Αγορές υπό τακτοποίηση
Σύνολο

31/12/2016

Ως έσοδα επόμενης χρήσης περιλαμβάνονται τα έσοδα από την αξία των εγγυήσεων καλής
λειτουργίας των πωλούμενων συσκευών.
13. Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Αποτελεσμάτων
13.1 Πωλήσεις
Η ανάλυση των εσόδων έχει ως εξής:
1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών

13.297.215,48
(50.648,53)

12.519.118,32
(24.059,66)

Σύνολο

13.246.566,95

12.495.058,66

13.2 Άλλα έσοδα
Τα άλλα έσοδα είναι:
1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών
Λοιπά έσοδα

440.727,53
0,00

430.149,95
0,00

Σύνολο

440.727,53

430.149,95

- Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών αφορούν κυρίως στην αξία της συν-εισπραττόμενης, κατά την
διενέργεια των πωλήσεων, εισφοράς τέλους ανακύκλωσης.
13.3 Έξοδα διαθέσεως
1/1 - 31/12/2017
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

1/1 - 31/12/2016

448.794,36
855.468,20
268.947,46
602.951,90
344.050,86
14.447,20
20.883,63

537.192,54
792.041,91
295.594,85
546.798,94
322.799,66
11.694,05
-11.835,17

2.555.543,61

2.494.286,78
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- Στις «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» χρήσης 2017 περιλαμβάνονται το κόστος ανακύκλωσης των
συσκευών και συσκευασιών των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία € 423 χιλ. περίπου, το κόστος
συντήρησης των παρεχόμενων εγγυήσεων € 295 χιλ. περίπου, αμοιβές τρίτων για προώθηση
πωλήσεων € 81 χιλ. περίπου
- Οι δαπάνες για παροχές τρίτων χρήσης 2017 περιλαμβάνουν το κόστος για αποθήκευση των
αποθεμάτων της Εταιρείας ποσού € 179 χιλ. περίπου.
- Στα «Διάφορα έξοδα» της χρήσης 2017 περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, έξοδα μεταφοράς
πωλήσεων € 252 χιλ. περίπου.

13.4 Έξοδα διοικήσεως
1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

373.230,00
177.794,19
38.826,44
48.561,90
123.907,99
7.377,40
474,01

358.257,90
145.920,62
41.688,89
34.587,64
110.042,30
6.797,69
3.675,15

Σύνολο

770.171,93

700.970,19

13.5 Άλλα έσοδα/έξοδα
Ανάλυση:
(ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Διαφορές απογραφής
Πρόβλεψη αποζημίωσης σε προμ.
Ζημιές από πώληση παγίων
Έσοδα από αποζημ.μεταφ. εταιρειών

1.282,26
-1.560,36
-1.809,95
497,30
0,00
808,91
-560,50

2.605,40
1.695,50
269,07
1.022,07
6.000,00
2.421,97

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

25.191,47

93.431,72

Σύνολο

23.849,13

107.445,73

13.6 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

ΕΞΟΔΑ
Τόκοι δανείων
Διάφορα έξοδα τραπεζών
Μείον:
ΕΣΟΔΑ
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο χρηματ/κού κόστους (καθαρό)

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

56.638,20
11.825,57

88.199,98
17.780,75

68.463,77

105.980,73

(382,37)

(449,95)

68.081,40

105.410,32
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13.7 Φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Πρόβλεψη φόρου χρήσεως
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 11.3)

1/1 - 31/12/2017
0
0
(51.159,22)

1/1 - 31/12/2016
0
70.000,00
(34.000,00)

Σύνολο

(51.159,22)

36.000,00

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρίας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε με βάση τον φορολογικό συντελεστή της εταιρίας, ως εξής:

1/1 - 31/12/2017
-Κέρδη χρήσης προ φόρων

φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες συντελεστές
φόρος εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Συμψηφισμός κερδών χρήσεως με ζημιές
προηγουμένων χρήσεων για τις οποίες δεν είχε σχηματιστεί
αναβαλλόμενη φορολογία
Φόρος εισοδήματος

1/1 - 31/12/2016

322.401,52

93.030,34

29%
93.496,44
101.987,52
0,00

29%
26.978,70
57.319,73
70.000,00

(246.643,18)

(118.298,43)

(51.159,22)

36.000,00

Οι χρήσεις 2007-2010 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Οι χρήσεις 2011-17 έχουν υπαχθεί στον
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (βλ.σημ.17).
14. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Κατά τη κλειόμενη χρήση 2017 ο αριθμός του απασχοληθέντος προσωπικού ανήλθε σε 15, ενώ κατά
την προηγούμενη χρήση 2016 είχε ανέλθει σε 15
15. Εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα
βάρη.
16. Λειτουργικές μισθώσεις
Δεν υφίστανται λειτουργικές μισθώσεις για προώθηση πωλήσεων μέσω δικτύου μισθωμένων
καταστημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων που για τους σκοπούς των ΔΠΧΑ θεωρούνται
λειτουργικές μισθώσεις.
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής
μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα έχουν ως εξής:
Πληρωτέες

31/12/2017
30.000,00

31/12/2016
30.000,00

Από 2 έως 5 έτη

120.000,00

120.000,00

Άνω των 5 ετών

55.000,00

85.000,00

205.000,00

235.000,00

Εντός 1 έτους

Σύνολο
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17. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013
(άρθρο 65Α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994), οι ελληνικές
ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνταν ή δύναται να λαμβάνουν
«Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού φορολογικού
ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από την εταιρεία « RSM
Greece Α.Ε» ενώ για τη χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την
«PriceWaterhouse Coopers A.E» και εκδόθηκε Έκθεση φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς
Επιφύλαξη.
Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017, που διενεργείται από τον
τακτικό ελεγκτή, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η
Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2010,με συνέπεια να είναι
πιθανή η επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι χρήσεις αυτές
οριστικοποιηθούν φορολογικά.
Η εταιρεία έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν θα
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως
και 2010 και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη
€ 251 χιλιάδες περίπου. Σε περίπτωση που οι φόροι αυτοί δεν καταλογιστούν τελικώς από τις
φορολογικές αρχές, το ποσό αυτό θα ωφελήσει ισόποσα τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας.
18. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Υπάρχει αντιδικία μεταξύ της Εταιρείας και του πρώην Γενικού Διευθυντή της. Οι Νομικοί Σύμβουλοι
της Εταιρείας εκτιμούν πως η αγωγή που έχει ασκηθεί εκ μέρους του πρώην Γενικού Διευθυντή δε
θα ευδοκιμήσει υπέρ του αντιδίκου και δεν θα προκύψει οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους της
Εταιρείας για την οποία θα έπρεπε να σχηματιστεί σχετικέ πρόβλεψη.
Πέρα των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και
αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
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19. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες και λοιπές εγγυήσεις
που έχουν προκύψει στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων με Προμηθευτές κλπ.
20. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία, κατά κατηγορία, την 31.12.2017 και
31.12.2016 και αναλύονται ως ακολούθως:
Κατηγορία πρόβλεψης

2017

2016

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σημείωση 11.5)

822.677,04

1.080.580,44

Προβλέψεις για απομείωση αποθεμάτων (σημείωση 11.4)

111.702,18

276.865,22

Προβλέψεις για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που αφορούν
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

251.176,00

251.176,00

1.185.555,22

1.608.621,66

Σύνολο

21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24,
έχουν ως εξής:
1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

0,00

10.125,00

63.522,23

132.979,25

CANDY HOOVER HUNGARY KFT

0,00

0,00

CANDY HOOVER DOO CROATIA

0,00

0,00

CANDY HOOVER GMBH GERMANY
CANDY HOOVER POLSCA SP Z.O.O
PL5261049284 UL. POLECZKI 23/ G020822 VWARSAWA POLAND

0,00

5.392,45

0,00

19.724,00

Έσοδα
CANDY HOOVER
ELECTRODOMESTICOS SA-ES A48017917 AHUMATEGI 3, 20570
BERGARA ESPANA
CANDY HOOVER GROUP-IT00786860965
Via COMILLI 16 20047 BRUGHERIO
MILANO-ITALIA

CANDY HOOVER CR SRO
CZ25754955 KARMELITSKA 18 PRAHA
11822

0,00

77.960,83
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CANDY HOOVER OY VAT TIETAJANTIE 2
ESPOO FINLAND

0,00

13,162,44

CANDY HOOVER DOO 234716088
BULEVAR ZORANA DJINDJICA 87/18
NOVI BEOGARD SERBIA

0,00

0,00

CANDY HOOVER DOO SLOVENIA
SI48190128 LETALISKA SESTA 35 1000
LJUBLJANA SLOVENIA
Σύνολο

Αγορές εμπορευμάτων - λήψη
υπηρεσιών - δαπάνες
CANDY HOOVER
ELECTRODOMESTICOS SA-ES A48017917 AHUMATEGI 3, 20570
BERGARA ESPANA
CANDY HOOVER CR SRO
KARMELITSKA PRAHA CZECH
CONTA SRO-CZ 25413783
HLUBANY 121 441 01 PODBORANY
CZECH
GIAS SRL-IT00835610965
TRIBUNALE DI MONZA 23802C.C.I.A.A. MILANO ITALIA
CANDY HOOVER GROUPIT00786860965 Via COMILLI 16
20047 BRUGHERIO MILANO-ITALIA

0,00
63.522,23

-806,67
259.343,97

1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

8.902,42

13.903,96

29.392,49

50.809,60

1.492.227,54

1.242.483,05

241.950,02

155.759,67

3.871.842,70

4.130.017,71

CANDY POLSKA Sp z.o.o.
PL5261049284 UL.POLECZKI 23/G
02-0822 WARSZAWA POLAND

79.793,49

4.094,21

CANDY HOOVER HUNGARY KFT

12.464,06

0,00

6.467,84

14.267,52

869.218,46

819.301,12

0,00

32.117,40

CANDY - HOOVER ROMANIA SRL RO16076897 CALEA VICTORIEI 155
BL.D1 ET.4 BUCURESTI ROMANIA

22.509,50

22.979,00

CANDY GROUP HOOVER FRANCESAS FR 5801625010200155, 13 RUE
AUGER 93697 PANTIN CEDEX
FRANCE

103.036,75

71.795,40

CANDY HOOVER NEDERLAND B.V.
CANDY HOOVER EUROASIA EV
GERECLERI SAN ve TIC A.S.- VAT
7030039546 SERIFALI
MAH.HUSREV SOK.No2/1 ISTANBUL
TURKEY
CANDY HOOVER PORTUGAL LDAPL500135070 ESTRADA NATIONAL
No.10 EDIFICIO PRATAGI BLOCO 4 1o ALVERCA PORTUGAL
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JIANKMEN CANDY SHARED
SERVICE CHINA

18.150,46

21.407,62

2.361.222,84
557.981,65

1.933.488,74
436.807,06

103.00

0.00

17.384,00
-0.07

17.384,00
9.471,17

9.675.263,15

8.958.703,23

1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

11,70

14.799,30

CIN SA / LU199822349 19-21
BOULEVARD DU PRINCE HENRI
LUXEMBOURG L-1725

56.626,50

73.400,68

Σύνολο

56.638,20

88.199,98

JINGING ELECTRICAL CO.LTD 162
JIANGGUI RAOD JIANGHAI
DISTRICT JIANGMEN CITY
GUANDONG PROVINCE CHINA
OAO “VESTA” VAT434501001 KIROV
RUSSIA
DORUK EV GELECLERI TURKYE
CANDY HOOVER GMBH
DE119430102 BERLIENER STR 91
40880 RATINGEN
GERMANY
Σύνολο

Χρεωστικοί τόκοι
CANDY SPA / IT00689050961 Via
MISSORI 8 20052 MONZA MILANO
ITALIA

Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως
ακολούθως:
31.12.2017

31.12.2016

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
-613,25
0,00
0,00

0,00
10.814,10
30.984,08
-613,25
69.155,42

Απαιτήσεις
DORUK EV GERECLERI-VAT 3100049337 8 CAD ESKISEHIR
TURKIYE TURKEY
RENTA ELEKTRIKLI LTD STI -ORGANIZE SANAYI BOLGESI
12CANDY HOOVER ZAGREB
CANDY HOOVER HUNGARY KFT
CANDY HOOVER GMBH
CANDY HOOVER EUROASIA A.S.
CANDY HOOVER ELECTRODOMESTICOS SA-ES A48017917 AHUMATEGI 3, 20570 BERGARA ESPANA
CANDY HOOVER GROUP-IT00786860965 Via COMILLI 16
20047 BRUGHERIO MILANO-ITALIA
CANDY HOOVER DOO SLOVENIA
SI48190128 LETALISKA SESTA 35 1000 LJUBLJANA
SLOVENIA
CANDY HOOVER CR SRO-CZ 25754955 KARMELITSKA 18
PRAHA 118 00
CANDY - HOOVER ROMANIA SRL - RO16076897 CALEA
VICTORIEI 155 BL.D1 ET.4 BUCURESTI ROMANIA

0,00
34.112,33

90.981,05

0,00
0,00

0,00
59.393,54

0,00
0,00
0,00

CANDY HOOVER OY VAT TIETAJANTIE 2 ESPOO FINLAND
CANDY POLSKA Sp z.o.o. PL5261049284 UL.POLECZKI
23/G 02-0822 WARSZAWA POLAND

0,00

2.401,20

CANDY HOOVER Doo-VAT 48190128 Ljublijana Slovenia

0,00

CIN SA

0,00

Σύνολο

33.499,08

0,0
-806.67
46.849,70
309.159,17
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Υποχρεώσεις
CANDY HOOVER GROUP SRL
CANDY SPA
GIAS SRL
CONTA SRO
CANDY HOOVER ELECTRODOMEST.SA
CANDY HOOVER PORTUGAL LDA
CANDY - HOOVER ROMANIA SRL
CANDY HOOVER CR SRO
GROUPE CANDY HOOVER-S.A.S.
CANDY HOOVER GMBH
JINGING ELECTRICAL CO.LTD
CANDY HOOVER ZAGREB DOO
CANDY HOOVER DOO SERBIA
CANDY HOOVER EUROASIA EV
OAO VESTA RUSIA
CANDY HOOVER HUNGARY KFT
DORUK EV GERECLERI
CANDY HOOVER NEDERLAND B.V.
JIANGMEN CANDY SHARED SERVICE CENTER
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

1.505.755,53
112.879,06
141.884,67
1.101.193,72
22.806,38
32.117,40
0,00
108.620,04
128.328,63
8.234,83
2.052.256,97
0,00
18.180,00
370.423,78
301.078,61
11.880,00
103,00

1.521.260,95
112.879,06
333.579,72
738.213,05
15.754,40
34.086,20
14.934,00
68.568,48
141.864,77
10.106,83
482.128,04
16.197,78
18.180,00
250.648,56
468.777,06
0,00
0,00

21.408,36

14.267,52

5.642,48

9.039,86

5.942.793,46

4.250.486,28

31.12.2017

31.12.2016

Υπόλοιπα δανείων
CANDY SPA
CIN SA

395,64
1.840.000,00

395,64
1.840.000,00

Σύνολο

1.840.395,64

1.840.395,64
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22. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυμάνσεις στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς, συναλλαγματικός κίνδυνος κτλ), πιστωτικός
κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει
στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που
προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις
μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
- Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας,
- Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για
την μείωση των κινδύνων και
- Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από απαιτήσεις από εμπορικούς
χρεώστες και την αξία των από αγορά αποκτώμενων αποθεμάτων με προορισμό την μεταπώλησή
τους.
22.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ε.Ε. και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
22.2 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
Ο κίνδυνος αυτός αφορά στην ενδεχόμενη έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο μεταβολής των
μελλοντικών ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων που προκύπτει στην αγορά σχετικά με
βραχυπρόθεσμους δανεισμούς. Η πολιτική της Εταιρείας αλλά και της μητρικής εταιρείας είναι να
ελαχιστοποιήσει την έκθεση της, στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη
βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Στα πλαίσια αυτά ο εν λόγω κίνδυνος διαμορφώνεται σε χαμηλά
επίπεδα δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν έχει προσφύγει σε Τραπεζικό δανεισμό και καλύπτει τις
δανειακές της ανάγκες αποκλειστικά σε εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς
χρηματοδότες της (βλ. σχετικά στη σημείωση 11.15 που αφορά στον δανεισμό της εταιρείας από τη
μητρική της εταιρεία).
22.3 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και
προχωρά στην προληπτική εφαρμογή όλων των μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να
ελαχιστοποιηθεί η έκθεση της στους ανωτέρω κινδύνους. Σημειώνεται, ότι το γενικό πρόγραμμα
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επηρεάζεται από τη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών
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αγορών και κύριο στόχο έχει την ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης αρνητικής τους επίδρασης στη
χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην
Εταιρεία οικονομική ζημία λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο σημαντικότερος
πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων. Οι απαιτήσεις από εμπορικούς χρεώστες αποτελούν βασικό μέγεθος το οποίο θα ήταν
δυνατό να επηρεάσει την ομαλή ρευστότητα της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μέσω των
διαδικασιών ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της, που έχει θεσπίσει, λαμβάνει
μέτρα κατάλληλα για την ελαχιστοποίηση του εν λόγω κινδύνου.
Κίνδυνος υφίσταται επίσης και από την πιθανότητα απαξίωσης της αξίας των αποθεμάτων για
εμπορικούς λόγους ήτοι κυρίως στην πιθανότητα μη ικανοποιητικής ανακύκλωσης των αποθεμάτων
μέσω των πωλήσεων, που μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα απαξίωσής τους λόγω
διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης στα είδη τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία, όπως έχουν περιγραφεί
προηγούμενα. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία παρακολουθεί και αξιολογεί σε τακτική βάση το ύψος
των αποθεμάτων της, με στόχο την έγκαιρη ανακύκλωση αυτών και την ελαχιστοποίηση του
σχετικού κινδύνου.
22.4 Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Η Εταιρεία με τη δραστηριότητά της εκτίθεται κυρίως σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που
βασικά αφορούν σε μεταβολές στις τιμές των ειδών τα οποία εμπορεύεται λόγω του σχετικού
ανταγωνισμού. Η Εταιρεία δεδομένου ότι προμηθεύεται τα εμπορεύματα της αποκλειστικά από
εταιρείες του ομίλου, και βασιζόμενη στη σταθερότητα της ποιότητας αυτών που σε μεγάλο βαθμό
είναι εγγυημένη από την καταξιωμένη φήμη τους στην διεθνή και εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με
την ελκυστική τιμή διάθεσής τους, έχει περιορίσει σημαντικά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τον εν
λόγω κίνδυνο.
22.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει
εμπρόθεσμα τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός διατηρείται σε χαμηλά
επίπεδα, αφενός λόγω της ύπαρξης θετικού δείκτη άμεσης ρευστότητας και αφετέρου λόγω του
γεγονότος ότι οι βασικές της χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετίζονται με εταιρείες του ομίλου.
Η Eταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των
πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε
διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο
30 ημερών. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο
έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
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Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα
επαρκές ποσό δανεισμού.
23. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς, τα οποία να έχουν επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Χαλάνδρι 30.04.2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος Δ.Σ

Το Μέλος Δ.Σ

Η Υπεύθυνη Οικονομικών
Υπηρεσιών

Άγγελος Μέξας

Robert Nowakowski

Carmine Infante

Καλλιόπη Κουτσουρελάκη

41

Candy Hoover Hellas Α.Ε
31 Δεκεμβρίου 2017
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της CANDY HOOVER HELLAS AE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
για την Διαχειριστική Χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017
έως 31η Δεκεμβρίου 2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης σας υποβάλλουμε τις Eτήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας CANDY

HOOVER HELLAS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ («η Εταιρεία») για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2017 και παρακαλούμε να τις ελέγξετε και να τις εγκρίνετε σύμφωνα με την ημερήσια
διάταξη.
1. Σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας την 31η
Δεκεμβρίου 2017, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πέμπτη φορά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2010 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε τις
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Με την από 30.06.2011 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε προαιρετικά η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων από τη 1.1.2011 και εφεξής να γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα και τα νέο-εκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην
εταιρεία

και

είναι

Χρηματοοικονομικών

σε

ισχύ

την

Καταστάσεων

31.12.2017
της

χρησιμοποιήθηκαν

τρέχουσας

χρήσης

κατά

καθώς

και

την
των

σύνταξη

των

συγκριτικών

καταστάσεων της 31.12.2016.
Με βάση τα προαναφερόμενα, η εταιρεία από τη χρήση 2011 και εφεξής εφαρμόζει όλα τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις
ερμηνείες τους τα οποία έχουν εφαρμογή στις εργασίες της.
2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας:
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 13.246.566,95 έναντι
Ευρώ 12.495.058,66 της προηγούμενης χρήσης και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους σε
Ευρώ 373.560,74 (κέρδη).
3. Οικονομική θέση της Εταιρείας:
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Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη
εικόνα της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της κλειόμενης χρήσεως.
4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας:
Η Εταιρεία προβλέπεται ότι κατά την τρέχουσα χρήση θα αναπτύξει ικανοποιητική δραστηριότητα.
5. Διαχείριση κινδύνων
α. Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Η Εταιρεία με τη δραστηριότητά της εκτίθεται κυρίως σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που βασικά
αφορούν σε μεταβολές στις τιμές των ειδών τα οποία εμπορεύεται λόγω του σχετικού ανταγωνισμού.
Η Εταιρεία δεδομένου ότι προμηθεύεται τα εμπορεύματα της αποκλειστικά από εταιρείες του ομίλου,
και βασιζόμενη στη σταθερότητα της ποιότητας αυτών που σε μεγάλο βαθμό είναι εγγυημένη από
την καταξιωμένη φήμη τους στην διεθνή και εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με την ελκυστική τιμή
διάθεσής τους, έχει περιορίσει σημαντικά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τον εν λόγω κίνδυνο.
β. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην
Εταιρεία οικονομική ζημία λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο σημαντικότερος
πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων. Οι απαιτήσεις από εμπορικούς χρεώστες αποτελούν βασικό μέγεθος το οποίο θα ήταν
δυνατό να επηρεάσει την ομαλή ρευστότητα της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μέσω των
διαδικασιών ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της, που έχει θεσπίσει, λαμβάνει
μέτρα κατάλληλα για την ελαχιστοποίηση του εν λόγω κινδύνου.
Κίνδυνος υφίσταται επίσης και από την πιθανότητα απαξίωσης της αξίας των αποθεμάτων για
εμπορικούς λόγους ήτοι κυρίως στην πιθανότητα μη ικανοποιητικής ανακύκλωσης των αποθεμάτων
μέσω των πωλήσεων, που μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα απαξίωσής τους λόγω
διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης στα είδη τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία, όπως έχουν περιγραφεί
προηγούμενα. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία παρακολουθεί και αξιολογεί σε τακτική βάση το ύψος
των αποθεμάτων της, με στόχο την έγκαιρη ανακύκλωση αυτών και την ελαχιστοποίηση του
σχετικού κινδύνου.
Η Εταιρεία λόγω των κινδύνων που διατρέχει, διενεργεί τις ανάλογες προβλέψεις.
γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως
ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της.
Σύμφωνα και με το δείκτη κάλυψης των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν
ενεργητικό, η ρευστότητα της Εταιρείας είναι σχετικά χαμηλή αλλά δεδομένου ότι το κύριο μέρος των
υποχρεώσεων αφορά στο δάνειο από τη μητρική εταιρεία το οποίο δεν έχει καθορισμένο χρονικό
διάστημα αποπληρωμής, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα.
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Η Eταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των
πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε
διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο
30 ημερών. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο
έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
δ. Κίνδυνος ταμειακών ροών
Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν αναμένεται ότι θα επηρεασθούν σημαντικά από τις μεταβολές
των επιτοκίων.
6. Έρευνα και ανάπτυξη
Δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017 στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης.
7. Επίδικες διαφορές
Υπάρχει αντιδικία μεταξύ της Εταιρείας και του πρώην Γενικού Διευθυντή της. Οι Νομικοί Σύμβουλοι
της Εταιρείας εκτιμούν πως η αγωγή που έχει ασκηθεί εκ μέρους του πρώην Γενικού Διευθυντή δε
θα ευδοκιμήσει υπέρ του αντιδίκου και δεν θα προκύψει οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους της
Εταιρείας για την οποία θα έπρεπε να σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.
Πέρα των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και
αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
8. Βασικοί αριθμοδείκτες (ποσά σε Ευρώ)

1.

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

=

10.197.108,13
10.556.194,75

=

96,60%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών
στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο ενεργητικού.

2.

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

3.

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

=

=

797.104,18
9.759.090,57

=

10.197.108,13
9.358.903,78

=

8,16%

108,96%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της Εταιρείας.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης απεικονίζονται στους παρακάτω
αριθμοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας.
4.

Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις

=

3.299.320,36
13.246.566,95

=

24,90%
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5.

Καθαρά αποτελέσματα προ
φόρων
Ίδια Κεφάλαια

=

322.401,52
797.104,18

=

40,44%

9. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.
10. Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.
11. Εργασιακά Θέματα.
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται από την
Ελληνική Νομοθεσία, όσον αφορά θέματα εργατικά. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει εργασιακά θέματα.
12. Περιβαλλοντικά Θέματα.
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται από την
Ελληνική Νομοθεσία, όσον αφορά θέματα Περιβαλλοντικά.
13. Άλλα σημαντικά γεγονότα:
Στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας για τη νέα χρήση είναι να προσπαθήσει να αυξήσει τον κύκλο
εργασιών της μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα και το συνολικό κόστος, ώστε να
βελτιώσει τα αποτελέσματά της.
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο
από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Επιπρόσθετα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπολοίπεται του συνόλου των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων κατά το ποσό των € 838.204.

Η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς της,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
(α) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές, με σκοπό την σύγκλιση του
χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών της υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών της
απαιτήσεων
(β) Διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών
δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.
14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης
Δεν προέκυψαν γεγονότα κατά την περίοδο από 1.1.2018 μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης, για τα οποία να πρέπει είτε να γνωστοποιηθούν στις σημειώσεις είτε να αναμορφώσουν τις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο σήμερα,30/04/2018.
Εν όψει όσων αναφέρονται πιο πάνω, πιστεύουμε ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες και κυρίως οι
προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετικά άρθρα του
Κ.Ν.2190/20 και αναφέρονται εδώ με σαφήνεια, καθώς και οι πληροφορίες που δίνονται με την
ετήσια οικονομική έκθεση, σας δίνουν πλήρη εικόνα, αφ’ ενός μεν της χρηματοοικονομικης
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κατάστασης της Εταιρείας στις 31.12.2017 και αφ’ ετέρου των προοπτικών ανάπτυξης των εργασιών
της Εταιρείας στο άμεσο και απώτερο μέλλον.
Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.1.2017 έως 31.12.2017, όπως υποβάλλονται κατωτέρω
και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων κατά το οικονομικό έτος.
Χαλάνδρι 30.04.2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΞΑΣ

Το Μέλος του ΔΣ
CARMINE INFANTE

Το Μέλος του ΔΣ
ROBERT NOWAKOWSKI
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.»
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CANDY HOOVER
HELLAS Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικών
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στο
Τμήμα της Έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις
κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις από 2007 έως 2010. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει
εύλογη διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια της αναγκαίας πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται σχετικά με τους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που
σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις
απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.
Άλλες Πληροφορίες
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες
Πληροφορίες, είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών),
που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 2
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Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες
Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της
Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι
να αναγνώσουμε τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες
Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη
γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις
γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας:
Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 αντιστοιχούν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την
Εταιρεία «CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.» και το περιβάλλον της, είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου . Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά
με το θέμα αυτό.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις
δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα,
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 3
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να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται
με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό
καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας
και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για
την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη
είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά
μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης
ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς
και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το
σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα
του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες».
Εφαρμογή άρθρου 47 του Κωδ. Ν 2190/1920
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