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Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020

«CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002259901000
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης σας υποβάλλουμε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ («η Εταιρεία») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2020 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
2020, 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.
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 σε ισχύ την 31/12/2020 χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης.
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 χρήσης 2020 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης η διασπορά της
πανδημίας COVID-19 συνέχιζει να επηρεάζει την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η έκταση των επιπτώσεων της δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ακόμα καθώς
εξαρτάται σημαντικά από τη διάρκεια της καθώς και από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις
σε τακτά χρονικά διας΄τηματα ανά τον κόσμο για τον περιορισμό της.
Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει σημαντικές επιπτώσεις από τις δυσμενείς
συνθήκες και το περιβάλλον αβεβαιότητας που διαμορφώνουν το παγκόσμιο περιβάλλον, λόγω της
εξάπλωσης της πανδημίας.
Η διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί συνεχώς τους δυνητικούς κινδύνους και επιπτώσεις στις
δραστηριότητες της και μεριμνεί για τον περιορισμό τους με στόχο τόσο τη διασφάλιση της ασφάλειας των
εργαζομένων της όσο και την ομαλή συνεχή λειτουργία των δραστηριοτήτων της.
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 15.208.094,81 έναντι Ευρώ
17.283.945,84 της προηγούμενης χρήσης και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους σε Ευρώ
(63.644,70) (Ζημιά). Η εταιρεία επικεντρώθηκε στην διατήρηση τζίρου και αύξηση μεριδίων στην ελληνική
αγορά μέσω ειδικών προωθητικών ενεργειών στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου.
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3. Οικονομική θέση της Εταιρείας:
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.
Η Εταιρεία 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.
Η εταιρεία την 31/3/2020 έχει στα χέρια της μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας της ύψους 710 χιλ.
Ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% περίπου των συνολικών απαιτήσεων από πελάτες
εσωτερικού. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται ότι θα αντιμετωπίσει κίνδυνο ρευσότητας εξ αιτίας της έκτακτης
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αναστολής κατά 75 ημέρες των επιταγών που προβλέπεται από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του
covid 19 που έχει λάβει η κυβέρνηση.
Παράλληλα, οι κύριοι πελάτες της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα είναι κλειστά εξ αιτίας
των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης του covid 19 που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχουν αναπτύξει το
ηλεκτρονικό εμπόριο με αποτέλεσμα την συνέχιση της εμπορικής δραστηριότητας.
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 2020 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)
Ο παρακάτω αριθμοδείκτης απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων του
κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο ενεργητικού.
2020

2019

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

11.802.289,69
12.686.815,26

93,03%

9.362.097,98
10.291.030,04

90,97%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

1.017.803,20
11.247.489,16

9,05%

1.081.447,90
8.809.485,23

12,28%

Ο παρακάτω αριθμοδείκτης απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της Εταιρείας.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11.802.289,69
11.120.593,62

106,13%

9.362.097,98
8.633.140,23

108,44%

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης απεικονίζονται στους παρακάτω αριθμοδείκτες απόδοσης και
αποδοτικότητας.
2020
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

2019

3.046.763,27
15.208.094,81

20,03%

3.449.145,27
17.283.945,84

19,96%

(1.013,08)
1.017.803,20

(0,10%)

(53.373,00)
1.081.447,90

(4,94%)
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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.
14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα.
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 Ν.4548/2018
και αναφέρονται εδώ με σαφήνεια, καθώς και οι πληροφορίες που δίνονται με την ετήσια οικονομική
έκθεση, σας δίνουν πλήρη εικόνα, αφ’ ενός μεν της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις
31/12/2020 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 01.1.2020 έως 31.12.2020, όπως υποβάλλονται κατωτέρω και να απαλλάξετε
το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά το οικονομικό
έτος.
Χαλάνδρι 29.03.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος Δ.Σ

Η Υπεύθυνη Οικονομικών
Υπηρεσιών & Μέλος ΔΣ

Άγγελος Μέξας

Carmine Infante

Καλλιόπη Κουτσουρελάκη
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας CANDY HOOVER HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. κατά την
31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη 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 τη διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 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 οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία CANDY HOOVER HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
γ) Στη σημείωση 5 επί των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των
Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2)
του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119
του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική
συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Παλαιό Φάληρο, 29 Μαρτίου 2021
Ο Νόμιμος Ελεγκτής
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λ. Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17

Βασίλειος Νιάρχος
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521
Α.Μ. ΕΛΤΕ.: 2195

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Μισθώσεων βραχυπρόθεσμες
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

σημ.

7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

31/12/2020

31/12/2019

464.245,47
12.246,06
202.191,00
5.595,00
200.248,04
884.525,57

482.373,63
9.983,51
247.239,00
5.595,00
183.740,92
928.932,06

2.538.891,71
6.357.248,53
884.218,17
2.021.931,28
11.802.289,69
12.686.815,26

2.866.054,25
4.387.024,06
927.744,37
1.181.275,30
9.362.097,98
10.291.030,04

7.9
7.10
-

3.565.526,05
59.055,17
(2.606.778,02)
1.017.803,20

3.565.526,05
59.055,17
(2.543.133,32)
1.081.447,90

7.11

170.346,90
251.176,00
421.522,90

148.920,91
251.176,00
400.096,91

7.12

126.895,54
126.895,54

176.345,00
176.345,00

7.13
7.14
7.16
7.12
7.15

7.242.068,34
1.840.000,00
1.779.190,96
79.761,46
79.138,74
100.434,12
11.120.593,62
12.686.815,26

5.280.559,81
1.840.000,00
1.351.240,80
74.088,00
87.251,62
8.633.140,23
10.291.030,04

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε €
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Άλλα έξοδα / έσοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α)+(Β)

σημ.
8.1
8.2
8.4
8.3
8.5
8.6
8.7

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

15.208.094,81
(12.161.331,54)
3.046.763,27
480.896,40
(828.103,13)
(2.584.637,03)
(24.090,15)
90.829,36
(91.842,44)
(1.013,08)
(62.631,62)
(63.644,70)

17.283.945,84
(13.834.800,57)
3.449.145,27
557.909,95
(924.104,12)
(3.104.278,76)
32.431,75
11.104,09
(64.477,09)
(53.373,00)
(76.541,33)
(129.914,33)

(63.644,70)

(129.914,33)

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

Μετοχικό
κεφάλαιο
3.565.526,05

Αποθεματικά
κεφάλαια
59.055,17

Αποτελέσματα χρήσης μετά φόρων
Υπόλοιπο 31/12/2019
Αποτελέσματα χρήσης μετά φόρων
Υπόλοιπο 31/12/2020

Αποτελέσματα εις Σύνολο Καθαρής
νέο
Θέσης
(2.413.218,99)
1.211.362,23
(129.914,33)

3.565.526,05

59.055,17

(2.543.133,32)

-

-

(63.644,70)

3.565.526,05

59.055,17

(2.606.778,02)

(129.914,33)
1.081.447,90
(63.644,70)
1.017.803,20

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σελίδα 12

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ποσά σε €
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

(1.013,08)

(53.373,00)

63.438,91
2.967,58
73.898,00
166,29
21.425,99
33.152,65
(57.074,38)
91.842,44

50.094,48
2.883,61
0,00
1.532,68
4.466,08
(31.520,95)
(5.101,60)
64.477,09

Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό
Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων
Αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
Έξοδα τόκων
Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος

228.804,40

33.458,39

384.236,92
(1.972.953,80)
13.102,88
2.481.779,93
1.134.970,33
(79.138,74)

(824.734,78)
815.980,94
(177.406,07)
342.259,53
189.558,01
(433.225,36)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1.055.831,59

(243.667,35)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Τόκοι πληρωθέντες
Πληρωμές μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

(45.477,04)
(5.230,13)
(50.707,17)

(193.268,45)
(4.941,19)
(198.209,64)

(91.842,44)
(72.626,00)

(395,64)
(57.397,09)
-

(164.468,44)

(57.792,73)

840.655,98

(499.669,72)

1.181.275,30

1.680.945,02

2.021.931,28

1.181.275,30

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020

1

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

1.1

Πληροφορίες για την εταιρεία

Η Εταιρεία “CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” (εφ’ εξής “CANDY HOOVER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ HELLAS
Α.Ε.” ή “η Εταιρεία”) 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση 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 στο 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 2020 εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29.03.2021 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

1.2

Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών

Η Εταιρεία 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

Η «CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» αποτελεί κατά 100% θυγατρική της «CANDY
SpA», η οποία την ενοποιεί στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις με τη μέθοδο της πλήρους
ενοποίησης.

1.3

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας 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
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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” και παράλληλα το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.400.024,35 € και
το διαμόρφωσε σε 3.045.502,75 €.
Με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας 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.
Η έκτακτη Γ.Σ. της Εταιρείας στις 11.02.2020 προχώρησε με απόφασή της σε τροποποίηση της
επωνυμίας της εταιρείας από την ισχύουσα «CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με Δ.Τ. «CANDY
HOOVER HELLAS Α.Ε.» σε «CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με Δ.Τ. «CANDY
HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» καθώς και του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.
Επιπλέον, η Εταιρεία με απόφαση της προαναφερόμενης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εναρμονίστηκε
με το τον Νόμο 4548/2018 - Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί
Ανωνύμων Εταιριών).

1.4

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.
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.
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2

Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

2.1

Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της “CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” την 31 η
Δεκεμβρίου 2020, 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.

2.2

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε 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. 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 31.12.2020 χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης καθώς και των συγκριτικών καταστάσεων της 31.12.2019. 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.

2.3

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

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.

2.4

Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
3

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Στην σημείωση 3.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα
πρότυπα που τέθηκαν σε ισχύ στην τρέχουσα περίοδο και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην σημείωση 3.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα
πρότυπα που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3.1

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι
υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση.

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση
της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων
και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Ορισμός συνενώσεων επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της
φύσης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν, με στόχο να διαχωριστεί η
απόκτηση μια επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Ο νέος ορισμός εστιάζει
στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες
σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων,
χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και τρίτους.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους»
Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται,
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Ο
νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να
θεωρηθεί πως η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική
πληροφόρηση που παρέχει η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων αυτής. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους
εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών
πληροφοριών από τις εταιρίες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη
σταδιακή κατάργηση των επιτοκίων αναφοράς και αντικατάσταση από ένα εναλλακτικό επιτόκιο
αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να
παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες
επηρεάζονται άμεσα από αυτή την αβεβαιότητα.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιουνίου 2020. Το πρότυπο τροποποιήθηκε απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου
που προκύπτουν ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση
στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια
του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν
θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
▪ Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο
με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,
▪ Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από
την 30η Ιουνίου 2021
▪ Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία
δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με
συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το IASB εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο (τροποποιήσεις στις
παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου) το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ
για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν
κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2018 – 2020)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση προβλέπει ότι θυγατρική που επιλέγει να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16 (α) του ΔΠΧΑ
1 μπορεί να χρησιμοποιήσει ως συσσωρευμένες διαφορές μετατροπής τα ποσά που αναφέρει η μητρική,
με βάση την ημερομηνία μετάβασης της μητρικής σε ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να
καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές
που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 10%.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»:
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις
μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε
πιθανή σύγχυση σχετικά με τo χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.

3.2

Νέα λογιστικά πρότυπα τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και έχουν τέθει σε
ισχύ για μεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των
ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Εταιρεία νωρίτερα.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) : «Αναμόρφωση Σημείου
Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην
αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην
έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που
εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία
αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της
αναμόρφωσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
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ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
9»
Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4
«Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι
οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2023. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα
που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την
προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των
εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα
της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. και
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022.
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα
συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που
σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί
χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα
περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά
στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ε.Ε. και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον
αφορά τη ταξινόμηση των δανειακών και λοιπόν υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης, ως
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στη κατάσταση Οικονομικής θέσης. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν
τον Ιούνιο του 2020, 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 Ε.E και εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023:
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Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών 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) Φόρος 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 λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9 που εισάγει ένα μοντέλο
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η Εταιρεία βάση του νέου μοντέλου και οδηγιών του Ομίλου
επαναυπολόγισε την πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων χρησιμοποιώντας τις σχετικές οδηγίες σε
συνάρτηση της πιστωτικής πολιτικής της Μητρικής της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία τα
οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των τυχόν
επίδικων υποθέσεων. Ξεχωριστή πρόνοια έχει ληφθεί για τις απαιτήσεις οι οποίες θεωρούνται μη
ανακτήσιμες.
(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.
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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. Σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν4548/2018 σε περίπτωση που
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το
διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών
από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
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.
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Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών των λογιστικών αρχών

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.

6.1

Συναλλαγματικές μετατροπές

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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
Εταιρείας.
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.

6.2

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.

6.3

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Οι εγκαταστάσεις/προσθήκες σε ακίνητα τρίτων της Εταιρείας 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
Ανάλογα με τα έτη
Εγκαταστάσεις/προσθήκες σε ακίνητα τρίτων
μίσθωσης
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
5
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
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
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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

6.4

Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει,
μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου
της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι
ανταλλάγματος.
Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή
Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων.
i.

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης της
μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς
χρήση). Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης επιμετρώνται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης και προσαρμόζονται βάσει τυχόν επανεπιμέτρησης της
υποχρέωσης από μισθώσεις. Το κόστος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης αποτελείται
από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε, τις αρχικές άμεσες δαπάνες και τυχόν
μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή
προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της
διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους.
Εάν η κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στην Εταιρεία στο τέλος της
μισθωτικής περιόδου ή εάν το κόστος του αντανακλά την άσκηση δικαιώματος αγοράς, οι αποσβέσεις
υπολογίζονται σύμφωνα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου.
Η Εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (που χρησιμοποιούνται ως γραφεία) και μεταφορικών
μέσων.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
ii. Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση από μισθώσεις στην
παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια μίσθωσης. Τα
μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών
μισθωμάτων) μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία
εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο και τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν βάσει των
εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν την τιμή άσκησης του
δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και την
καταβολή ρήτρας για καταγγελία της μίσθωσης εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση
δικαιώματος για καταγγελία. Για την προεξόφληση των μισθωμάτων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το
μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού καθώς το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί
εύκολα.
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις αυξάνεται βάσει
των τόκων επί της υποχρέωσης και μειώνεται με την καταβολή των μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική
αξία της υποχρέωσης από μισθώσεις επανεπιμετράται εάν υπάρχουν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις
του συμβολαίου μίσθωσης.
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Λογιστική μίσθωσης από τον εκμισθωτή
Όταν ενσώματα πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων
καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας
της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. Η Εταιρεία δεν
αντισυμβάλλεται με την ιδιότητα του εκμισθωτή.
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

6.5

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων:
6.5.1
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 καθώς και με βάση της μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η εταιρία με βάση και τις
πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9. 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 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.
6.5.2
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:
•
•
•
•
•
•

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:
(α)
αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση εξόφλησης των δανειοληπτών σε ένα χαρτοφυλάκιο,
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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 επιμετράτε 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.

6.6

Αποθέματα

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.

6.7

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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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.

6.8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο
καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις και τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία
λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο.

6.9

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.

6.10

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.

6.11

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
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και
επιμετρούνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική
επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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Σύμφωνα με τους Ν.4308/2014 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις
επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών
αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης
από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα
προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση
του.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον τις μεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Ο υπολογισμός
λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες
υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις
προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα αναγνωρίζονται στο σύνολο τους απευθείας στην καθαρή
θέση.
Η εταιρεία θεωρεί ότι η αναλογιστική μέθοδος δεν έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό εφάρμοσε όσα προβλέπονται στο Ν.2112/20
αναφορικά με τις προβλέψεις για αποζημιώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
(iii) Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσματα όταν καθίστανται δεδουλευμένες.

6.12

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.

6.13

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.
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Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση ή
υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισμό.

6.14

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.
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.

6.15

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

6.15.1
Έσοδα
Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 15 αναγνωρίζει τα έσοδα όταν πιθανολογείται ότι
μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να
επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
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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:
6.15.2
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.
6.15.3
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση
με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
6.15.4
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.
6.15.5
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.
6.15.6
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.
6.15.7
Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού θα αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου όταν καθίσταται δεδουλευμένο.
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7

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

7.1

Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 31/12/2018
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2018
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης

Εγκαταστάσεις
σε ακίνητα
τρίτων
19.848,70
(7.009,67)
12.839,03
1.100,00
(2.342,50)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2019
Προσθήκες
Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης

20.948,70
(9.352,17)
11.596,53
1.172,00
(2.544,03)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020

-

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

550.201,43
(222.308,12)

570.050,13
(229.317,79)

327.893,31

340.732,34

192.208,47
(142.855,08)
(47.751,28)

193.308,47
(142.855,08)
(50.094,48)

141.281,68

141.280,98

599.554,82
(128.777,72)

620.503,52
(138.129,89)

470.777,10

482.373,63

44.305,04
(932,85)
(60.894,88)

45.477,04
(932,85)
(63.438,91)

766,56

766,56

22.120,70
(11.896,20)

642.927,01
(188.906,04)

665.047,71
(200.802,24)

10.224,50

454.020,97

464.245,47

Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και αναλύονται
στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία
93.787,66
(85.861,73)
7.925,93
4.941,20
(2.883,61)
98.728,86
(88.745,35)
9.983,51
5.230,13
(2.967,58)
103.958,99
(91.712,93)
12.246,06

Σύνολο
93.787,66
(85.861,73)
7.925,93
4.941,20
(2.883,61)
98.728,86
(88.745,35)
9.983,51
5.230,13
(2.967,58)
103.958,99
(91.712,93)
12.246,06
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Δικαιώματα χρήσης παγίων

7.3

Με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 η Εταιρεία προχώρησε στην αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης από τις
χρηματοδοτικές μισθώσεις που έχει στην κατοχή της. Η ανάλυση του κονδυλίου αναφέρεται παρακάτω :
Ποσά σε €

Μισθωμένα κτίρια

Μισθωμένα Μεταφορικά Μέσα

Σύνολο

Αρχική αναγνώριση την 01/01/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019

158.721,32
(27.603,71)
158.721,32
(27.603,71)
131.117,61

158.884,92
(42.763,29)
158.884,68
(42.763,29)
116.121,39

317.606,24
(70.367,00)
317.606,00
(70.367,00)
247.239,00

Κόστος κτήσης την 01/01/2020
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

131.117,61
32.570,14
(27.573,43)
163.687,75
(55.177,14)
108.510,61

116.121,39
(46.324,57)
166.684,25
(73.003,86)
93.680,39

247.239,00
32.570,14
(73.898,00)
330.372,00
(128.181,00)
202.191,00

7.4

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 2020.Ο φορολογικός συντελεστής για το 2020 είναι 24% Η συνολική μεταβολή στον
αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
Ποσά σε € '

31/12/2020

Υπόλοιπο έναρξης

31/12/2019

183.740,92

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο λήξης

187.669,57

16.507,12

(3.928,65)

200.248,04

183.740,92

Πρόβλεψη
Πρόβλεψη για Πρόβλεψη
Δικαιώματα
εμπορευματος Β
έσοδα
αποζημίωσης
χρήσης
διαλογής
εγγυησης
προσωπικού
παγίων
25.109,73
129.414,16
33.145,69
0,00

1/1/2019
Πίστωση/(χρέωση ) στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(5.552,93)

5.500,63

(4.642,91)

31/12/2019

19.556,80

134.914,79

28.502,77

19.556,80

134.914,79

28.502,77

(1.851,85)

5.142,24

133.062,94

33.645,01

1/1/2020
Πίστωση/(χρέωση ) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31/12/2020

7.5

13.621,14
33.177,94

766,56

Σύνολο
187.669,57
(3.928,65)

766,56

183.740,92

766,56

183.740,92

(404,40)
362,16

16.507,12
200.248,04

Αποθέματα

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Εμπορεύματα
Αγορές εμπορευμάτων υπό παραλαβή
Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία
Aπομείωση αποθεμάτων
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

31/12/2020
1.842.514,18
834.618,93
2.677.133,11
(138.241,40)
2.538.891,71

31/12/2019
2.004.917,45
942.623,47
2.947.540,92
(81.486,67)
2.866.054,25
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7.6

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:
Ποσά σε €

Πελάτες εσωτερικού
Επιταγές εισπρακτέες
Μικτή αξία εμπορικών απαιτήσεων
Aπομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

7.7

31/12/2020
6.720.595,98
171.949,44
6.892.545,42
(535.296,89)
6.357.248,53

31/12/2019
3.998.921,46
1.050.052,02
5.048.973,48
(661.949,42)
4.387.024,06

Λοιπές απαιτήσεις

Οι Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Προκαταβολές
Προκαταβληθέντες και παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιστροφή ΧΥ Φ.Π.Α)
Σύνολο

31/12/2020
18.007,41
204.782,05
5.198,79
14.285,34
26.914,84
615.029,74
884.218,17

31/12/2019
19.279,66
216.612,68
5.743,98
18.268,40
50.675,97
617.163,68
927.744,37

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που
βρίσκονται σε καθυστέρηση για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη απομείωσης.
Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο στις 31.12.2020 αφορά χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που είναι
συμψηφιστέος το 2021. Οι προκαταβληθέντες και παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν σε
προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

7.8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

7.9

31/12/2020
4.071,57
2.017.859,71
2.021.931,28

31/12/2019
3.294,19
1.177.981,11
1.181.275,30

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, 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
Ονομαστική Αξία
Μετοχικό κεφάλαιο

31/12/2020
121.483
29,35 €
3.565.526,05

31/12/2019
121.483
29,35 €
3.565.526,05

Σελίδα 32

Σημειώσεις επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020

Αποθεματικά

7.10

Τα αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 και την 31.12.2019 αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε €

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Σύνολο

31/12/2020
574,50
58.480,67
59.055,17

31/12/2019

574,50
58.480,67
59.055,17

Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν φορολογηθείσες προβλέψεις επισφαλών πελατών (ν.3296/2004).
Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο
φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται
αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της
κατάστασης αποτελεσμάτων.
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους

7.11

Ποσά σε €

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

31/12/2020
170.346,90
170.346,90

31/12/2019
148.920,91
148.920,91

Η εταιρεία 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 εταιρεία θεωρεί ότι η αναλογιστική μέθοδος δεν
έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό
εφάρμοσε όσα προβλέπονται στο Ν.2112/20 αναφορικά με τις προβλέψεις για αποζημιώσεις μετά την
έξοδο από την υπηρεσία.

7.12

Υποχρεώσεις μισθώσεων

Η ληκτικότητα των κονδυλίων «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μισθώσεων» και «Υποχρεώσεις
Μισθώσεων βραχυπρόθεσμες», αναλύεται παρακάτω.
Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 01/01/2020
Προσθήκες
Πληρωμές περιόδου
Τόκοι χρήσης
Μεταφορά μακρορόθεσμου μέρους υποχρέωσης σε
βραχυπρόθεσμο
Υπόλοιπο την 31/12/2020

Πληρωτέες
Εντός 1 έτους
Από 2 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

7.13

Υποχρέωση
μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη
176.345,00
30.311,54
-

Υποχρέωση μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμη
74.088,00
(80.076,54)
5.989,00

(79.761,00)

79.761,00

126.895,54

79.761,46

31/12/2020
79.761,46
126.895,54
206.657,00

31/12/2019
30.000,00
115.000,00
145.000,00

Εμπορικές υποχρεώσεις

Η σχετική ανάλυση έχει ως εξής:
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Ποσά σε €

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

31/12/2020
7.235.803,59
1.073.646,22

31/12/2019
4.481.865,20
1.347.830,67

(1.067.381,47)

(549.136,06)

7.242.068,34

5.280.559,81

Οι ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες. Η διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες
που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες.

7.14

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσμο δάνειο από CIN SA
Σύνολο

31/12/2020
1.840.000,00
1.840.000,00

31/12/2019
1.840.000,00
1.840.000,00

Πρόκειται για ληφθέντα δάνεια από εταιρείες του Ομίλου Candy. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της
τρέχουσας χρήσης για την Εταιρεία κυμάνθηκε σε ποσοστό περίπου 2,73%.

7.15

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιποί φόροι - τέλη
Ασφαλιστικά ταμεία - ΙΚΑ
Σύνολο

31/12/2020
24.588,33
871,14
34.172,86
40.801,79
100.434,12

31/12/2019
21.117,03
457,28
23.900,79
41.776,52
87.251,62

Οι εν λόγω υποχρεώσεις συνιστούν τρέχουσες, μη ληξιπρόθεσμες κατά την 31.12.2020.

7.16

Προβλέψεις και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι προβλέψεις και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Έσοδα επόμενης χρήσης - 2ετής εγγύηση
Έσοδα επόμενης χρήσης - 5ετής εγγύηση
Αγορές υπό τακτοποίηση
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Διαφημιστικές δαπάνες πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2020
543.819,23
10.609,68
593,42
274.422,83
949.745,80
1.779.190,96

31/12/2019
551.269,80
10.988,05
3,50
206.239,02
582.740,43
1.351.240,80

Ως έσοδα επόμενης χρήσης περιλαμβάνονται τα έσοδα από την αξία των εγγυήσεων καλής λειτουργίας
των πωλούμενων συσκευών.

8

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Αποτελεσμάτων

8.1

Πωλήσεις

Η ανάλυση των εσόδων έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (επισκευές & συντηρήσεις)
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020
15.197.442,24
10.652,57
15.208.094,81

1/1/2019 31/12/2019
17.389.031,72
(105.085,88)
17.283.945,84
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8.2

Λοιπά συνήθη έσοδα

Τα λοιπά συνήθη έσοδα είναι:
Ποσά σε €
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020
480.896,40
480.896,40

1/1/2019 31/12/2019
557.909,95
557.909,95

Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών αφορούν κυρίως στην αξία της συν-εισπραττόμενης, κατά την
διενέργεια των πωλήσεων, εισφοράς τέλους ανακύκλωσης.

8.3

Έξοδα διαθέσεως
Ποσά σε €
Παροχές τρίτων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020
366.299,17
513.509,17
1.147.284,11
332.280,73
118.725,88
9.019,10
97.518,87
2.584.637,03

1/1/2019 31/12/2019
329.875,30
539.791,74
1.233.272,75
318.650,45
106.141,54
1.879,96
574.667,02
3.104.278,76

Στις «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» χρήσης 2020 περιλαμβάνονται το κόστος ανακύκλωσης των συσκευών
και συσκευασιών των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία € 474 χιλ. περίπου, το κόστος συντήρησης των
παρεχόμενων εγγυήσεων € 356 χιλ. περίπου, αμοιβές τρίτων για προώθηση πωλήσεων € 146 χιλ.
περίπου
Οι δαπάνες για παροχές τρίτων χρήσης 2020 περιλαμβάνουν το κόστος για αποθήκευση των
αποθεμάτων της Εταιρείας ποσού € 308 χιλ. περίπου.
Στα «Διάφορα έξοδα» της χρήσης 2020 περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, έξοδα μεταφοράς
πωλήσεων € 303 χιλ. περίπου.

8.4

Έξοδα διοικήσεως
Ποσά σε €
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Λοιπές αμοιβές τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Διάφοροι φοροι-τελη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

8.5

1/1/2020 31/12/2020
421.516,96
250.035,76
23.842,81
38.360,19
60.361,91
21.578,61
12.406,89
828.103,13

1/1/2019 - 31/12/2019
412.712,44
333.004,78
36.068,10
54.458,19
68.070,94
17.203,55
2.586,12
924.104,12

Άλλα έσοδα/έξοδα
Ποσά σε €
Φορολογικα προστιμα & προσαυξήσεις
Λοιπα εκτακτα εξοδα
Ζημιες απο εκποιηση μεταφορικων μεσων
Συναλλαγματικές διαφορές
Κερδη απο εκποιηση επιπλων
Προβλεψεις για επισφαλεις απαιτησεις
Σύνολο

1/1/2020 1/1/2019 - 31/12/2019
31/12/2020
(2.957,16)
16,64
5.361,39
(7.979,66)
63,44
1.572,88
(11.458,17)
5.519,66
(72,00)
(40,32)
33.152,65
(31.520,95)
24.090,15
(32.431,75)
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8.6

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ποσά σε €
Τόκοι δανείων
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Διάφορα έξοδα τραπεζών
Χρηματοικονομικά κόστη μισθώσεων
Σύνολο

8.7

1/1/2019 31/12/2019
48.507,53
8.889,56
7.080,00
64.477,09

1/1/2020 31/12/2020
(79.138,74)
16.507,12
(62.631,62)

1/1/2019 31/12/2019
(72.612,68)
(3.928,65)
(76.541,33)

1/1/2020 31/12/2020
(1.013,08)
24%

1/1/2019 31/12/2019
(53.373,00)
24%
(12.809,52)
78.208,34

Φόρος εισοδήματος
Ποσά σε €
Τρεχον φορος
Αναβαλλομενη φορολογια από προσωρινές διαφορές
Σύνολο

Ποσά σε €
Αποτελέσματα προ φόρων
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής
Αναμενόμενος φόρος εισοδήματος
Διαφορές στις οποίες δεν υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος
Συμψηφισμός κερδών χρήσεως με ζημιές προηγουμένων χρήσεων
για τις οποίες δεν είχε σχηματιστεί αναβαλλόμενη φορολογία
Σύνολο δαπάνης φόρου

9

1/1/2020 31/12/2020
50.215,47
26.956,12
8.681,85
5.989,00
91.842,44

49.786,12
13.088,64

11.142,51

62.631,62

76.541,33

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Κατά τη κλειόμενη χρήση 2020 ο αριθμός του απασχοληθέντος προσωπικού ανήλθε σε 16, ενώ κατά την
προηγούμενη χρήση 2019 είχε ανέλθει σε 16.

10

Εμπράγματα βάρη

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα
βάρη.

11

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 & 2019 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 2020, 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.
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Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2010.
Η Εταιρεία έχει δεχθεί έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2010 για τις οποίες
δεν έχει δοθεί έως σήμερα τελική έκθεση ελέγχου.
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 31/12/2020 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.

12

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 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.

13

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.

14

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία, κατά κατηγορία, την 31.12.2020 και 31.12.2019
και αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε €

Aπομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Πρόβλεψη φόρου ανελεγκτων χρήσεων
Aπομείωση αποθεμάτων
Σύνολο

15

31/12/2020
535.296,89
251.176,00
138.241,40
924.714,29

31/12/2019
661.949,42
251.176,00
81.486,67
994.612,09

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως
εξής:
Ποσά σε €
Αγορές εμπορευμάτων - λήψη υπηρεσιών - δαπάνες
CONTA SRO-CZ 25413783 HLUBANY 121 441 01 PODBORANY CZECH
GIAS SRL-IT00835610965 TRIBUNALE DI MONZA 23802-C.C.I.A.A. MILANO ITALIA
CANDY HOOVER GROUP-IT00786860965 Via COMILLI 16 20047 BRUGHERIO MILANO-ITALIA
CANDY HOOVER EUROASIA EV GERECLERI SAN ve TIC A.S.- VAT 7030039546 SERIFALI
MAH.HUSREV SOK.No2/1 ISTANBUL TURKEY
JIANKMEN CANDY SHARED SERVICE CHINA
JINGING ELECTRICAL CO.LTD 162 JIANGGUI RAOD JIANGHAI DISTRICT JIANGMEN CITY
GUANDONG PROVINCE CHINA
OAO “VESTA” VAT434501001 KIROV RUSSIA
CANDY HOOVER GMBH GERMANY
Σύνολο

1.1-31.12.2020

1.1-31.12.2019

315.506,95
10.651.534,09
364,78
16.423,67
9.930,00
10.993.759,49

109.915,98
349.800,72
13.246.329,89
(62,76)
16.246,34
859,38
(207,20)
666,30
13.723.548,65

Χρεωστικοί τόκοι
CANDY SPA / IT00689050961 Via MISSORI 8 20052 MONZA MILANO ITALIA
CIN SA / LU199822349 19-21 BOULEVARD DU PRINCE HENRI LUXEMBOURG L-1725
Σύνολο

50.215,47
50.215,47

3,04
48.504,49
48.507,53
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Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως:
Ποσά σε €

31.12.2020

31.12.2019

Υποχρεώσεις
CANDY HOOVER GROUP SRL
GIAS SRL
JINGING ELECTRICAL CO.LTD
CANDY HOOVER EUROASIA EV
OAO VESTA RUSIA
JIANGMEN CANDY SHARED SERVICE CENTER
Σύνολο

6.889.461,27
157.092,22
98,87
93,54
2.462,22
7.049.208,12

4.007.704,91
257.408,73
98,87
3,15
(9.930,00)
(790,30)
4.254.495,36

1.840.000,00
1.840.000,00

1.840.000,00
1.840.000,00

32.589,80
(1.049.018,36)
3.654,00
(1.012.774,56)

3,04
24.804,22
(555.340,23)
2.000,00
436,09
(528.096,88)

Υπόλοιπα δανείων
CIN SA
Σύνολο

Δεδουλευμένα έσοδα/έξοδα
CANDY SPA
CIN SA
CANDY HOOVER GROUP SRL
GIAS SRL
CANDY HOOVER EUROASIA EV
Σύνολο
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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.

16.1

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγματικών
ισοτιμιών.
16.2

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 8.14 που αφορά στον δανεισμό της εταιρείας από τη μητρική της εταιρεία).

16.3

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
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της στους ανωτέρω κινδύνους. Σημειώνεται, ότι το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
επηρεάζεται από τη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και κύριο στόχο έχει την
ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης αρνητικής τους επίδρασης στη χρηματοοικονομική απόδοση της
Εταιρείας.

16.4

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.

16.5

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.

16.6

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 Εταιρεία 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.
Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές
ποσό δανεισμού.
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17

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα.
Χαλάνδρι 29.03.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος Δ.Σ

Άγγελος Μέξας

Carmine Infante

Η Υπεύθυνη Οικονομικών
Υπηρεσιών & Μέλος ΔΣ

Καλλιόπη Κουτσουρελάκη
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