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voestalpine Böhler Welding Ελλάς Α.Ε 
Σπύρου Νούση 5 & Καρκαβίτσα, 13672 Αχαρναί

Α.Μ.Α.Ε  13220/04/Β/86/112(2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000302501000 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 Απριλίου 2019   έως   31 Μαρτίου 2020

 

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της voestalpine Bohler Welding Hellas την 15.07.2020 και έχουν αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.voestalpine.com/welding/cee/Contacts/Hellas

http://www.voestalpine.com/welding/cee/Contacts/Hellas
http://www.voestalpine.com/welding/cee/Contacts/Hellas
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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«voestalpine Böhler Welding Ελλάς Α.Ε.»

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν.4548/2018, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή 
σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την 43η διαχειριστική χρήση 
01/04/2019 - 31/03/2020 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις 
εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρίας:

Οι προς έγκριση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και 
επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Ελληνικών Λογιστικών προτύπων σύμφωνα 
με το παράρτημα Α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) και του καταστατικού της εταιρείας, 
απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31.03.2020 καθώς και 
τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών 
(πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των €2.913.962 κατά την τρέχουσα χρήση, έναντι 
€2.927.268 την προηγούμενη, σημειώνοντας μείωση κατά  0,45%.

H ανάλυση των κονδυλίων του ισολογισμού έχει ως εξής:

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε €36.439. Το κυκλοφορούν ενεργητικό 
ανέρχεται σε €1.686.774. 

Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται σε €(898.584) λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε €2.621.797. Το μικτό 
κέρδος ανήλθε σε €559.299 δηλαδή 19,19% επί των πωλήσεων. Τα έξοδα ανήλθαν σε 
€546.305, δηλαδή 18,7% επί των πωλήσεων, από τα οποία €200.458 είναι τα έξοδα 
διοίκησης και €345.847 τα έξοδα διάθεσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 
€31.012, ενώ οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν σε €32. Τα καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) 
χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των €(19.974).  

Η Εταιρία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας, ανάλυση επιδόσεων των δραστηριοτήτων της 
εταιρίας:

Ανάλυση αριθμοδεικτών:
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31/3/2020

Ίδια κεφάλαια (898.584)
1)

Σύνολο υποχρεώσεων
=

2.621.797
= (0,34)

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της εταιρίας.

31/3/2020

Ίδια κεφάλαια (898.584)
2) Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού
36.439

= (24,66)

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό χρηματοδοτήσεως της εταιρίας από τα ίδια 
κεφάλαια αυτής. Οπωσδήποτε το πηλίκο της διαιρέσεως το οποίο υπερβαίνει σε ποσοστό το 
100% προσδίδει στον τρόπο αυτό χρηματοδότησης των μέσων δράσεως αναμφισβήτητη 
ασφάλεια. Τούτο σημαίνει ότι η οικονομική διάρθρωση της εταιρίας θεωρείται ότι είναι 
καλή, χωρίς να αποκλείεται ανεπαρκής χρησιμοποίηση κεφαλαίων με επιπτώσεις στην 
αποδοτικότητα. 

31/3/2020

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.686.774
3)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
=

2.553.797
= 0,66

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας, ήτοι επιτρέπει στην 
εταιρία να εκτιμά αν και κατά πόσον οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται σε 
δεδομένη στιγμή από το «κυκλοφορούν» ενεργητικό. Για την αξιολόγηση της τιμής του 
λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση των όρων του. Ειδικότερα για το «κυκλοφορούν» ενεργητικό, 
λαμβάνονται υπόψη και τα μη εμπορεύσιμα αποθέματα και οι επισφαλείς απαιτήσεις. 

31/3/2020

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων

(19.974)
4)

Ίδια κεφάλαια
=

(898.584)
= 0,02

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι, αποτέλεσμα των διαφόρων μέτρων που έχουν ήδη 
ληφθεί και υλοποιήθηκαν ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, η Εταιρεία θα 
βελτιώσει τα αποτελέσματα χρήση της στα επόμενα χρόνια.  

Κατά το παρεμβαλλόμενο χρονικό διάστημα η μητρική εταιρεία της voestalpine Böhler 
Welding Ελλάς Α.Ε. έχει ρητά δεσμευθεί ότι θα συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την 
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Εταιρεία, στην έκταση που θα διαφανεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή συνέχιση 
των εργασιών της.

Η συμμετοχή  της Εταιρείας στον όμιλο voestalpine AG εγγυάται την απρόσκοπτη συνέχιση 
των εργασιών της για τα επόμενα χρόνια, εκμεταλλευόμενη τα υπάρχοντα περιθώρια 
επέκτασης καθώς και τις συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής της 
εξέλιξης. 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:

Η voestalpine Böhler Welding Ελλάς Α.Ε. διαθέτει στην Ελληνική αγορά προϊόντα άριστης 
ποιότητας.  Η υψηλή ποιότητα των πωλούμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την υψηλή 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των προϊόντων αυτών δημιουργούν 
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών μας και εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, παρά την γενική οικονομική ύφεση του 
κλάδου των κατασκευών στον οποίο η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται. 

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν χρεόγραφα κατά την 31η Μαρτίου 2020 (ημερομηνία λήξης της κλειόμενης 
χρήσεως).

5. Διαθέσιμα:

Το ύψος των διαθεσίμων των εμφανιζομένων στο Ενεργητικό της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2020, ανέρχεται στο ποσό των €399.541.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα: 

Το διαθέσιμο συνάλλαγμα σε δολάρια (USD) αντιστοιχούσε σε €665,13 την 31η Μαρτίου 
2020.

7. Ακίνητα της εταιρίας:

Η εταιρία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα. 

8. Ύπαρξη υποκαταστημάτων:

Δεν υπάρχουν.

9. Περιβάλλον 

Τα περιβαλλοντολογικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας, 
ιεραρχούνται συστηματικά. Παρακολουθούμε στενά τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας 
σε ενεργειακά θέματα, συμμετέχουμε ενεργά στην ανακύκλωση, και προσπαθούμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τους εργαζομένους μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 
υιοθέτησης μιας υπεύθυνης στάσης ζωής.

10. Εργασιακά 

Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού και προαγωγών γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια και 
με γνώμονα να διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών και η εξάλειψη των διακρίσεων.
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Η Εταιρεία επενδύει σημαντικά στην εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων, στην 
παροχή ίσων ευκαιριών και στην ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων

11. Περιγραφή των Κυριότερων Κινδύνων και Αβεβαιοτήτων 

 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της 
φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα 
καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών. Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι ασφαλισμένες 
κατά μεγάλο ποσοστό ασφαλιστική εταιρεία Euler Hermes Hellas και επιπλέον 
παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός 
κίνδυνος. 

 Κίνδυνος ρευστότητας

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού 
συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για 
την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.

 Κατά την 31/03/2020, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό 
κατά ποσό € 867.023, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση η 
Εταιρεία να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Σημειώνεται, ότι στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνεται και δανειακή υποχρέωση αυτής 
προς την απώτερη μητρική εταιρεία ποσού €1.421.000 περίπου. Στην ακόλουθη σημείωση 2 
περιγράφονται οι ενέργειες της Διοίκησης για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης της Εταιρείας και της αντιμετώπισης των κινδύνων ρευστότητας.

 Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου. Η έκθεση της Εταιρείας στον συναλλαγματικό 
κίνδυνο είναι περιορισμένη καθώς ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρείας 
πραγματοποιείται σε ευρώ. 

 Κίνδυνος επιτοκίων

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των 
μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις 
εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο 
μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά με το δανεισμό της Εταιρείας.

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σημαντικά σε κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια στις 
καταθέσεις των ταμειακών διαθεσίμων, καθώς είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας με 
εγγυημένη απόδοση.

Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει μία πολιτική εξασφάλισης στις διακυμάνσεις του επιτοκίου 
των δανείων της τα οποία είναι κυμαινόμενου επιτοκίου.

 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου

Ο  παρακάτω  πίνακας  παρουσιάζει  την  ευαισθησία  του  αποτελέσματος  της  χρήσης  
έναντι  του  δανεισμού και των καταθέσεων της Εταιρίας, εάν τα επιτόκια δανεισμού ήταν 



                                                                                               

Σελίδα 8 από 34

υψηλότερα/χαμηλότερα κατά 1%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία 
λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς και μέχρι σήμερα 
παρουσιάζονται σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 Κίνδυνος Τιμών 

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κινδύνους τιμών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού.

12. Αρχή συνέχισης των δραστηριοτήτων 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η  Μαρτίου 
2020 έχει καταστεί αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, περί της συνέχισης της 
δραστηριότητας της Εταιρίας. Επίσης, κατά την ως άνω ημερομηνία, το σύνολο της αξίας 
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της κατά ποσό €867.023, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της 
υποχρεώσεων. Σημειώνεται, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνεται 
και δανειακή υποχρέωση αυτής προς την απώτερη μητρική εταιρία ποσού €1.421.000  
περίπου.

Κατόπιν των ανωτέρω οι μέτοχοι προτίθενται να προβούν εντός των απαιτούμενων από τον 
νόμο χρονικών περιθωρίων, στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την άρση των διατάξεων 
της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Παράλληλα, στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση, ανάλογα με τη γνωμοδότηση των νομικών της Εταιρίας και τα 
προσυπολογιζόμενα αποτελέσματα για τη χρήση που θα λήξει την 31/03/2021, θα 
δρομολογηθεί η λήψη κατάλληλων μέτρων για την οικονομική υποστήριξη της Εταιρίας. Για 
την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, η 
Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν στο άμεσο μέλλον, με σκοπό τον περιορισμό της 
οποιαδήποτε αρνητικής επίδρασης στο ελάχιστο και την διατήρηση της εύρυθμης 
λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, η Εταιρία έχει αναλάβει δραστικά μέτρα για τον περιορισμό 
της έκθεσης σε σημαντικούς κινδύνους, των απαιτήσεών και των ταμειακών διαθεσίμων της. 
Ενέργειες όπως η αυστηρή πολιτική πωλήσεων με προκαταβολές (πέραν την ασφάλιση 
πιστώσεων εκάστου πελάτη, κατονομαζόμενου και μη) και η επέκταση των πληρωμών 
εγχωρίων προμηθευτών και η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της όπως 
αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σημειώνεται ότι η Εταιρία κατά 
την ημερομηνία αναφοράς των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διατηρεί 
ικανοποιητική ρευστότητα και ότι η μητρική της εταιρία voestalpine Böhler Welding GmbH 
(εφεξής η « μητρική εταιρεία») έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη συνέχιση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρίας, παραδοχή η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης προς την voestalpine AG (εφεξής 
η «απώτερη μητρική εταιρεία»). Επιπλέον η μητρική εταιρία έχει και  τη δυνατότητα να το 
πράξει εάν κάτι τέτοιο καταστεί απαιτητό.

 +1% -1%
Επίδραση στο "Αποτέλεσμα χρήσης προ 
φόρων" (13.945) 13.945
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Η διοίκηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα με δεδομένη την υποστήριξή της 
από την μητρική εταιρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες ενέργειες και τη στήριξη της μητρικής εταιρίας, η 
Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι 
ταμειακές ανάγκες της Εταιρίας, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής 
συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και το lockdown που επιβλήθηκε στις χώρες της 
Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας έχει επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία και  τις 
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος . Ο ΚΑΔ της εταιρίας  συμπεριλήφθηκε στις 
υποστηρικτικές δράσεις του Κράτους για τις πληγείσες επιχειρήσεις λόγω Covid-19. Η 
εταιρία  συνεχίζει μέχρι σήμερα  την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των 
πελατών της αλλά και την εξόφληση των προμηθευτών και των υποχρεώσεων της 
γενικότερα. Οι επιπτώσεις του πρωτοφανούς αυτού γεγονότος  δεν μπορούν να προβλεφθούν 
στην παγκόσμια αγορά. Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη και συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της .

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Haselsteiner Roland 
ΑΡ.ΔΙΑΒ. P5349308/03.03.2011



Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της εταιρείας VOESTALPINE BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας VOESTALPINE 
BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Μαρτίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας VOESTALPINE BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά την 31η 
Μαρτίου 2020 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 01/04/2014 – 31/03/2015 έως 
01/04/2019 - 31/03/2020. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 
δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και 
των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και 
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση ποσού €10 χιλ. Από 
τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του 
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

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, καθ’ όλη 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 γνώμη με επιφύλαξη.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη Συνέχιση της Δραστηριότητας

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου 
περιγράφεται ότι κατά την 31η Μαρτίου 2020, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της 
στοιχείων κατά ποσό €867 χιλ. περίπου και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 
έχει καταστεί αρνητικό. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 2 των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη 
δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν 
τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.



Άλλο Θέμα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε 
την 31/03/2019 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε στις 10/07/2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη με 
επιφύλαξη, για  τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, 
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η 
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 χρηματοοικονομικές 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 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παρέχουν βάση για 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 
μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 
και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε 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

1) 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31/3/2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία VOESTALPINE 
BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2) Στη σημείωση 2 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός 
ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2020 έχει καταστεί 
αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 
4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου στις 15/07/2020 διενεργήθηκε 
Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο θέμα στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

          

Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173
          

    Αγ. Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2020
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Κλεοπάτρα Ι. Καλογεροπούλου
ΑΜ ΣΟΕΛ: 36121
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Γ.Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/3/2020 31/3/2019

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία    
Ενσώματα πάγια   
Ακίνητα 6.1 8.442 9.252
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 6.1 17.276 16.851

Σύνολο 25.718 26.103

   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
Δάνεια και απαιτήσεις 7.2 10.721 9.114

Σύνολο 10.721 9.114

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 36.439 35.217

   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέματα   
Εμπορεύματα 154.981 205.553

Σύνολο 154.981 205.553

   
Χρηματοοικονομικά στοιχεία   
Εμπορικές απαιτήσεις 7.1 1.128.283 1.075.895
Λοιπές απαιτήσεις 7.3 3.969 3.969
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.4 399.541 398.413

Σύνολο 1.531.793 1.478.276

   

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.686.774 1.683.829

   

Σύνολο Ενεργητικού  1.723.213 1.719.046
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/3/2020 31/3/2019

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Καταβλημένα κεφάλαια    

Κεφάλαιο 8 649.391 649.391

Υπέρ το άρτιο 8 1.650.000 1.650.000

Σύνολο  2.299.391 2.299.391

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 2.587 2.587

Αποτελέσματα εις νέο  (3.200.562) (3.180.588)

Σύνολο  (3.197.975) (3.178.001)

Σύνολο καθαρής θέσης  (898.584) (878.610)

    

Προβλέψεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 58.000 53.000

Λοιπές προβλέψεις 9.2 10.000 10.000

Σύνολο  68.000 63.000

    

Υποχρεώσεις    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 1.016.321 1.022.619

Λοιποί φόροι και τέλη  59.262 46.593

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  5.121 4.915

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 1.421.093 1.420.529

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα  52.000 40.000

Σύνολο  2.553.797 2.534.657

    

Σύνολο Υποχρεώσεων  2.621.797 2.597.657

    

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων  1.723.213 1.719.046



                                                                                               

Σελίδα 15 από 34

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

 Σημ. Σημ.
1/4/2018 - 
31/3/2019

    
Κύκλος εργασιών 18 2.913.963 2.927.268
Κόστος πωλήσεων  -2.354.663 -2.415.879
Μικτό Αποτέλεσμα  559.299 511.389
    
Άλλα έσοδα  15.115 21.707

    
Έξοδα διάθεσης  -345.847 -328.965
Έξοδα διοίκησης  -200.458 -191.907
Άλλα έξοδα και ζημιές  -17.103 -19.506
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων  11.007 -7.282
    
Πιστωτικοί τόκοι  32 29
Χρεωστικοί τόκοι  -31.012 -33.144
Αποτέλεσμα προ φόρων  -19.974 -40.397
    
Φόροι εισοδήματος  0 0

    
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -19.974 -40.397
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Δ. Προσάρτημα επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της 31ης Μαρτίου 2020

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία voestalpine Böhler Welding Ελλάς Α.Ε

1.1. Γενικές πληροφορίες

α)  Επωνυμία: voestalpine Bοhler Welding Ελλάς Α.Ε

β)  Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ)  Περίοδος αναφοράς: 1.4.2019 - 31.03.2020

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Σπύρου Νούση 5 κ Καρκαβίτσα , Αχαρναί 13672

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 13220/04/Β/86/112(2010)

ΓΕ.ΜΗ. : 000302501000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αφού 
ληφθούν υπόψη και όσα αναφέρονται στη σημείωση 2 του προσαρτήματος.

  ζ)  Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων με βάση την παρ.5 του 
άρθρου 2 του Ν. 4308/2014.

  η)  Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

  θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που 
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. 

  ι)  Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα. Τυχόν διαφορές σε 
αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις στην πλησιέστερη μονάδα.

  κ)  Μοναδικός μέτοχος (100%) της Εταιρίας είναι η μητρική εταιρεία voestalpine 
Bohler  Welding Group GmbH, με έδρα στο Dusseldorf Γερμανίας. Απώτερη 
μητρική εταιρία του τελικού συνόλου επιχειρήσεων είναι η voestalpine AG, με 
έδρα το Linz της Αυστρίας.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της συνεχιζόμενης  
δραστηριότητας 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 
2020 έχει καταστεί αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παραγράφου 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Επίσης, κατά την ως άνω ημερομηνία, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του 
ενεργητικού της κατά ποσό €867.023. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι  στις βραχυπρόθεσμες 
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υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνεται και δανειακή υποχρέωση προς την απώτερη 
μητρική εταιρεία ποσού €1.421.000 περίπου.

Κατόπιν των ανωτέρω οι μέτοχοι προτίθενται να προβούν εντός των απαιτούμενων από τον 
νόμο χρονικών περιθωρίων, στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την άρση των διατάξεων 
της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Παράλληλα, στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση, ανάλογα με τη γνωμοδότηση των νομικών της Εταιρείας και τα 
προσυπολογιζόμενα αποτελέσματα για τη χρήση που θα λήξει την 31/03/2021, θα 
δρομολογηθεί η λήψη κατάλληλων μέτρων για την οικονομική υποστήριξη της Εταιρείας. 
Για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο 
μέλλον, η Διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία εντοπισμού και 
αξιολόγησης των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν στο άμεσο μέλλον, με σκοπό τον 
περιορισμό της οποιαδήποτε αρνητικής επίδρασης στο ελάχιστο και την διατήρηση της 
εύρυθμης λειτουργίας της. 

Η εταιρία έχει αναλάβει δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης σε σημαντικούς 
κινδύνους, των απαιτήσεών και των ταμειακών διαθεσίμων της. Ενέργειες όπως η αυστηρή 
πολιτική πωλήσεων με προκαταβολές (πέραν την ασφάλιση πιστώσεων εκάστου πελάτη, 
κατονομαζόμενου και μη), η επέκταση των πληρωμών εγχώριων προμηθευτών και η 
ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της 
τρέχουσας χρήσης.

Σημειώνεται ότι η εταιρία κατά την ημερομηνία αναφοράς διατηρεί ικανοποιητική 
ρευστότητα και ότι η μητρική εταιρεία voestalpine Böhler Welding GmbH έχει ρητά 
δεσμευτεί να στηρίξει τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας και 
έχει τη δυνατότητα να το πράξει εάν κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο, παραδοχή η οποία έχει 
ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει 
καμία ένδειξη ότι οι δράσεις που έχει σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα 
ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και 
ρευστότητας της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων αναλύονται στη συνέχεια.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την 31η 
Μαρτίου 2020, έχουν συνταχθεί με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του 
δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), λαμβάνοντας υπόψη 
και τα όσα αναφέρονται στη σημείωση 2 του προσαρτήματος, τα στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιμετρούνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του Ν. 
4308/2014, με βάση το ιστορικό κόστος και είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. 
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Οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Όταν τα ποσά της 
προηγούμενης περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου, τα 
ποσά της προηγούμενης περιόδου προσαρμόζονται αναλόγως, ώστε να γίνουν συγκρίσιμα. 

Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
ή μεταξύ εξόδων και εσόδων.

Όλες οι αρνητικές προσαρμογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που λαμβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από το εάν το 
αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία.

Όλα τα στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων Χρήσης που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην 
περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

Όλα τα στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων Χρήσης που προέκυψαν σε προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχουν 
αναγνωριστεί κατάλληλα βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου, αναγνωρίζονται στην 
τρέχουσα περίοδο. 

Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 
μηνών μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.

Στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια 
αναγνώρισης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, κατά περίπτωση. Η μη αναγνώριση των στοιχείων 
αυτών δεν υποκαθίσταται από σχετική γνωστοποίηση στο προσάρτημα. 

Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται ως 
στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και 
παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων. 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την 
διενέργεια εκτιμήσεων από την Διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές 
βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι 
είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές αξιολογούνται σε συνεχή 
βάση.
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3.1.1. Ενσώματα πάγια 

α) Αρχική αναγνώριση

Τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει 
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόμενη χρήση. 

β) Μεταγενέστερη επιμέτρηση

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί 
τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες 
απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 
ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

 Κτίρια 8 έως 25 έτη.

  Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη.

Ζημία απομειώσεως αναγνωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 
υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ενσώματων παγίων χρεώνονται στα 
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν.

Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι 
μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη 
ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο 
μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας λόγω 
χρήσης τους. 

γ) Αποαναγνώριση 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποαναγνωρίζονται  κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους.  Το κέρδος ή ζημιά που 
προκύπτει κατά την αποαναγνώριση τους καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων 
από την πώληση και της λογιστικής αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα.

3.1.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

3.1.2.1. Συμμετοχές

Δεν υπάρχουν.
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3.1.2.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

α) Αρχική αναγνώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη 
αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη επιμέτρηση

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
επιμετρώνται σύμφωνα με την εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία.

3.1.2.3. Εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους και 
μεταγενέστερα ελέγχονται για ζημιές απομείωσης όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 
Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους. Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς, όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται 
προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. 
Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται 
κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους 
σχετικούς κινδύνους.

3.1.2.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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

3.1.3. Φόροι εισοδήματος

3.1.3.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

  Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε 
ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

  Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό 
έλεγχο. 

Αναφορικά με τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων που έληξαν 
από 31/03/2015 έως 31/03/2020, η Εταιρία σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές 
βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία 
μεταφέρονται σε μείωση της σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρίζεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
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3.1.3.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.4. Αποθέματα

α) Αρχική αναγνώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά με βάση το μέσο σταθμικό κόστος (average moving 
price), το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των 
αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

β) Μεταγενέστερη επιμέτρηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ' είδος 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο μέσου σταθμικού κόστος average moving 
price. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, κατά τη συνήθη 
ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο 
για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα 
ή απαξιωμένα αποθέματα κατά την ημερομηνία αναφοράς, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα 
ποσά) και  επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα 
χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η 
απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης 
του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε 
να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως και αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια από συνδεδεμένα 
μέρη, εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία συμμετέχει σε μία 
συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.

Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρεωστικοί τόκοι ” στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων.
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Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και 
ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.

β) Αποαναγνώριση

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην 
οποία προκύπτουν.

β) Αποαναγνώριση

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

3.1.8. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην 
παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει 
σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.8.1. Προβλέψεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους καλύπτουν την αποζημίωση εξόδου των 
εργαζόμενων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης 
λόγω συνταξιοδότησης πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά την 
ημερομηνία αναφοράς και λαμβάνεται υπ’όψιν το 40% της υποχρέωσης καταβολής 
αποζημίωσης του εργοδότη.

3.1.8.2. Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά 
στοιχεία

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 
εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία 
αναφοράς και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης 
που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες 
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υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 
οφελών είναι πιθανή.

3.1.9. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 

Ειδικότερα:

Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με 
την κυριότητά τους.

  Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

  Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Παροχή υπηρεσιών : Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε 
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους : Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την πραγματική 
απόδοση του στοιχείου του ενεργητικού.

Έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
κατά τη χρήση της υπηρεσίας ή την ημερομηνία δημιουργίας του.

Έξοδα χρηματοδότησης : Οι χρεωστικοί τόκοι αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου την 
οποία αφορούν.

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα 
στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που 
έχουν εκδοθεί. 

3.1.11. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το 
αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν 
είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στο 
προσάρτημα (σημειώσεις) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 
ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας 
τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως 
προς έκδοση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη 
διορθωτικά, μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.13. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την 
διενέργεια εκτιμήσεων από τη διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 
αρχών και μεθόδων, τα καταχωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην 
εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις 
περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση. 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τον προσδιορισμό της ωφέλιμης 
ζωής των παγίων, τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας των απαιτήσεων, την απαξίωση 
των αποθεμάτων  και τις προβλέψεις.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών 
εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική αναδιατύπωση 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με 
τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι 
συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 
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Στην παρούσα περίοδο 01/04/2019 – 31/03/2020 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης 
περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως 
του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση 
αυτή. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 
ένα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα 
κονδύλια της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία

6.1. Ενσώματα πάγια

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

Λοιπά ενσώματα 
πάγια

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1/4/2018 26.493 2.030 30.917 211.378

Προσθήκες περιόδου 0 0 0 4.670

Υπόλοιπο 31/3/2019 26.493 2.030 30.917 216.048

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1/4/2018 (16.431) (2.030) (30.917) (196.804)

Αποσβέσεις περιόδου (810) 0 0 (2.392)

Υπόλοιπο 31/3/2019 (17.241) (2.030) (30.917) (199.196)

Καθαρή λογιστική αξία 31/3/2019 9.252 0 0 16.851

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1/4/2019 26.493 2.030 30.917 216.048

Προσθήκες περιόδου 0 0 0 2.445

Υπόλοιπο 31/3/2020 26.493 2.030 30.917 218.492

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1/4/2019 (17.241) (2.030) (30.917) (199.196)

Αποσβέσεις περιόδου (810) 0 0 (2.020)

Υπόλοιπο 31/3/2020 (18.051) (2.030) (30.917) (201.216)

Καθαρή λογιστική αξία 31/3/2020 8.442 0 0 17.276

6.2. Επενδυτικά ακίνητα

Δεν υπάρχουν

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Δεν υπάρχουν

6.4. Άυλα στοιχεία του ενεργητικού

Δεν υπάρχουν

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Δεν υπάρχουν

7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

7.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Εμπορικές απαιτήσεις 31/3/2020 31/3/2019

Πελάτες 1.048.617 876.470

Μειoν Προβλέψεις (50.110) (61.942)

Επιταγές εισπρακτέες 126.776 261.368

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 126.028 126.028

Μειoν Προβλέψεις (126.028) (126.028)

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες 265.764 262.764

Μειoν Προβλέψεις (262.764) (262.764)

 Σύνολο 1.128.283 1.075.895

7.2 Δάνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31/3/2020 31/3/2019
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ. 3.809 3.809
Μείον Προβλέψεις (3.809) (3.809)
Δοσμένες εγγυήσεις 10.721 9.114
Σύνολο 10.721 9.114

7.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Λοιπές απαιτήσεις 31/3/2020 31/3/2019

Χρεώστες διάφοροι 34.911 34.911
Μείον Προβλέψεις (30.942) (30.942)
Σύνολο 3.969 3.969

7.4 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/3/2020 31/3/2019

Ταμείο 216 158
Καταθέσεις όψεως 399.325 398.255
Σύνολο 399.541 398.413

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

8.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €649.391 και  διαιρείται σε 
649.391 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.
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8.2 Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Αποθεματικά 31.03.2020 31.03.2019

Τακτικό Αποθεματικό 1.443 1.443

Έκτακτα Αποθεματικά 1.144 1.144

 Σύνολο 2.587 2.587

Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € 1.144 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών 
γενικών συνελεύσεων της εταιρίας. 

9. Προβλέψεις

9.1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την 
υπηρεσία

Η μεταβολή της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 01/04/2018 48.000
Έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 5.000
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 31/3/2019 53.000
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 01/04/2019 53.000
Έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 5.000
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 31/3/2020 58.000

Πίνακας μεταβολής πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού

9.2 Λοιπές προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές προβλέψεις 31/3/2020 31/3/2019

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 10.000 10.000

Σύνολο 10.000 10.000

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 1738/2017 και 2934/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας το 
δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2013 
(31/03/2014) παραγράφηκε την 31/12/2019, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών 
διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις 
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.

Για τις χρήσεις που έληξαν από 31/03/2015 έως 31/03/2020 δεν έχει πραγματοποιηθεί 
έλεγχος από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα 
οριστικοποιηθούν. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 10.000 για 
την κάλυψη υποχρεώσεων που τυχόν θα προκύψουν για την Εταιρεία από μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο.



                                                                                               

Σελίδα 29 από 34

10. Υποχρεώσεις

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.1.1 Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

Δεν υπάρχουν δάνεια σε τραπεζικά ιδρύματα.

10.1.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

10.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.2.1. Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/3/2020 31/3/2019
Προμηθευτές εσωτερικού 52.621 21.054
Προμηθευτές εξωτερικού 963.699 1.001.565
Σύνολο 1.016.321 1.022.619  

10.2.2. Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/3/2020 31/3/2019
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη

1.421.093 1.420.529

Σύνολο 1.421.093 1.420.529

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 
σημασίας

Δεν υπάρχουν.

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
στην περίοδο 

Δεν υπάρχουν.

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα. 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
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Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου

Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, 
προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων. 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

Αριθμός εργαζόμενων 31/3/2020 31/3/2019
Διοικητικό προσωπικό 4 4
Εργατοτεχνικό προσωπικό 1 1
Σύνολο 5 5

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Αμοιβές προσωπικού 
1/4/2019 - 
31/3/2020

1/4/2018 - 
31/3/2019

Μισθοί και ημερομίσθια 190.348 189.203
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 45.530 45.012
Παροχές & έξοδα προσωπικού 11.189 8.890
Σύνολο 247.067 243.105

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας 
και γεωγραφικές περιοχές

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Κύκλος Εργασιών
1/4/2019 - 
31/3/2020

1/4/2018 - 
31/3/2019

Κατηγορίες δραστηριότητας
Εμπορική δραστηριότητα 2.913.963 2.927.268

Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά 2.799.171 2.779.519
Ευρωπαϊκή αγορά 114.791 147.749
Σύνολο 2.913.963 2.927.268

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.



                                                                                               

Σελίδα 31 από 34

20. Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη 
των εταίρων

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματο-
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του τελικού συνόλου 
επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως 
θυγατρική

H Εταιρεία ανήκει σε ένα τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 
ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του τελικού συνόλου, από την απώτερη μητρική εταιρεία, 
voestalpine AG, με έδρα το Linz της Αυστρίας.

22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μερικού συνόλου 
επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως 
θυγατρική

Η Εταιρεία ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις . Υποχρέωση καταρτίσεως των ενοποιημένων 
καταστάσεων του μερικού συνόλου έχει η μητρική εταιρεία voestalpine Böhler Welding 
Group GmbH με έδρα το Dusseldorf  της Γερμανίας.

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Στην σελίδα www.voestalpine.com διατίθενται οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του ομίλου. 

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων

Δεν υπάρχουν.

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη του ομίλου 
και στο τέλος της χρήσεως 31/03/2020 έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή 
υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη:

http://www.voestalpine.com/
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Κατηγορία 31/3/2020 31/3/2019

Έσοδα

Πωλήσεις αγαθών 430 1.059

Σύνολο 430 1.059

Έξοδα

Αγορές αγαθών 1.900.353 1.898.965

Λοιπά έξοδα 65.481 65.140

Χρηματοοικονομικά έξοδα 23.226 24.896

Σύνολο 1.989.059 1.989.001

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  505 1.135

Σύνολο 505 1.135

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών  0 970.272

Λοιπές υποχρεώσεις 25.215 1.420.474

Σύνολο 25.215 2.390.746

26. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με 
αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει 
αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και 
οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά 
υποχρεώσεις.

27. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της 
εταιρείας

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

28. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν 
τη μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την μίσθωση επιβατικών Ι.Χ. Οι ελάχιστες 
πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως ακολούθως: 
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Περίοδος 31/3/2020 31/3/2019
Έως 1 έτος 20.800 41.412
Από 1 έως και 5 έτη 20.100 44.191
Σύνολο 40.901 85.603

β) Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυήσεις κατά την τρέχουσα χρήση και την προηγούμενη 
χρήση.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αξιώσεις σε βάρος της Εταιρείας. 

Για τις χρήσεις από που έληξαν 31/03/2015 έως 31/03/2020 δεν έχει πραγματοποιηθεί 
έλεγχος από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα 
οριστικοποιηθούν. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού €10.000 για 
την κάλυψη υποχρεώσεων που τυχόν θα προκύψουν για την Εταιρεία από μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο. 

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και το lockdown που επιβλήθηκε στις χώρες της 
Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας έχει επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία και  τις 
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος . Ο ΚΑΔ της εταιρείας  συμπεριλήφθηκε στις 
υποστηρικτικές δράσεις του Κράτους για τις πληγείσες επιχειρήσεις λόγω Covid-19.  Η 
εταιρεία  συνεχίζει μέχρι σήμερα  την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των 
πελατών της αλλά και την εξόφληση των προμηθευτών και των υποχρεώσεων της 
γενικότερα. Οι επιπτώσεις του πρωτοφανούς αυτού γεγονότος  δεν μπορούν να προβλεφθούν 
στην παγκόσμια αγορά. Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη και συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της .
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Αχαρναί,   15 Ιουλίου 2019
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