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Σπύρου Νούση 5 & Καρκαβίτσα, 13672 Αχαρναί 

Α.Μ.Α.Ε  13220/04/Β/86/112(2010) 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000302501000  

  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  

Χρήσεως  

  

1 Απριλίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017 

  

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

voestalpine Böhler Welding Hellas την 14.7.2017 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση http://www.voestalpine.com/welding/cee/Contacts/Hellas 
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Α. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της «voestalpine Böhler Welding Ελλάς Α.Ε.» 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παραγρ.3 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 

παράρτηµα Α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) των νέων ΕΛΠ, υποβάλλουµε συνηµµένα στη 

γενική συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για την 40η διαχειριστική 

χρήση 01/04/2016-31/03/2017 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούµε να 

τις εγκρίνετε. 

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρίας: 

Οι προς έγκριση οικονοµικές 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 31.03.2017 καθώς και 

τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρήση. 

Κατά τη χρήση αυτή, το ∆ιοικητικό 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 2.018.386 ευρώ. 

H ανάλυση των κονδυλίων του ισολογισµού έχει ως εξής: 

Το µη κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 31.466 ευρώ. Το κυκλοφορούν 

ενεργητικό ανέρχεται σε 1.177.469 ευρώ.  

Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται σε (911.075) ευρώ λόγω 

συσσωρευµένων ζηµιών. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2.120.010 ευρώ. Τα 

ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 2.018.386 ευρώ. Το 

µικτό κέρδος ανήλθε σε 446.054 ευρώ δηλαδή 22,1% επί των πωλήσεων. Τα έξοδα ανήλθαν 

σε 439.766 ευρώ, δηλαδή 21,8% επί των πωλήσεων, από τα οποία 167.303 ευρώ είναι τα 

έξοδα διοίκησης και 272.463 ευρώ τα έξοδα διάθεσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

ανήλθαν σε 47.503 ευρώ, ενώ οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν σε 12 ευρώ. Τα καθαρά 

αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των (64.941) ευρώ.   

Η Εταιρία δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. 

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

εταιρίας: 
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Ανάλυση αριθµοδεικτών: 

 

                  Ίδια κεφάλαια             (911.075) 

1)        ───────────── = ──────── =  (0,43) 

            Σύνολο υποχρεώσεων       (2.120.010) 

 

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

 

                  Ίδια κεφάλαια             (911.075) 

2)        ───────────── = ──────── =  (28,95) 

                Πάγιο ενεργητικό            31.466 

 

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. 

 

                Κυκλοφορούν ενεργητικό         1.177.469 

3)        ────────────────── = ──────── =  0,57 

            Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      2.064.669 

 

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. 
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        Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων         (64.941) 

4)       ───────────────────────── = ──────── =  0,07 

                                Ίδια κεφάλαια                                 (911.075) 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι, αποτέλεσµα των διαφόρων µέτρων που έχουν 

ήδη ληφθεί και υλοποιήθηκαν ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο άµεσο µέλλον, η Εταιρεία θα 

επανέλθει στην κερδοφορία 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 

Εταιρεία, στην έκταση που θα διαφανεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλισθεί η οµαλή συνέχιση 

των εργασιών της. 

Η ένταξη της Εταιρείας στον όµιλο voestalpine 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: 

∆εν υπάρχουν χρεόγραφα κατά την 31η Μαρτίου 2017 (ηµεροµηνία λήξης της 

κλειόµενης χρήσεως). 

5. ∆ιαθέσιµα: 

Το ύψος των διαθεσίµων των εµφανιζοµένων στο Ενεργητικό της Κατάστασης 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2017, ανέρχεται στο ποσό των 182.853 ευρώ. 

6. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα:  

Το διαθέσιµο συνάλλαγµα σε δολάρια (usd) αντιστοιχούσε σε 534,33 ευρώ την 

31/03/17. 
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7. Ακίνητα της εταιρίας: 

Η εταιρία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.  

8. Ύπαρξη υποκαταστηµάτων: 

∆εν 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 κ µε γνώµονα να διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών και η εξάλειψη των 

διακρίσεων. 

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 31/03/2017, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό 

κατά ποσό €887 χιλ., 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 €1.400 χιλ. περίπου. Στην ακόλουθη σηµείωση 

12. περιγράφονται οι ενέργειες της ∆ιοίκησης για την βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης της Εταιρείας και της αντιµετώπισης των κινδύνων ρευστότητας. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
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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 

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σηµαντικά σε κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια καθώς 

οι καταθέσεις των ταµειακών διαθεσίµων 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. 

Κίνδυνος Τιµών  

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κινδύνους τιµών από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού. 

12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η  

Μαρτίου 2017 έχει καταστεί αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν.2190/1920, 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 € 887 χιλ., µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της 

υποχρεώσεων. Σηµειώνεται, στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας 

περιλαµβάνεται και δανειακή υποχρέωση αυτής  προς την απώτερη µητρική εταιρεία ποσού 

€ 1.400 χιλ. 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 του άρθρου 48 του κωδ. Ν.2190/1920. Παράλληλα, στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση, ανάλογα µε τη γνωµοδότηση των νοµικών της Εταιρείας και τα 

προσυπολογιζόµενα αποτελέσµατα για τη χρήση που θα λήξει την 31/03/2018, 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 ∆ιοίκηση 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. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των 

ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα και ότι η 

µητρική της εταιρεία voestalpine Böhler Welding GmbH (εφεξής η « µητρική εταιρεία»)έχει 

δεσµευτεί να στηρίξει τη συνέχιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 

παραδοχή η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης προς την voestalpine AG (εφεξής η «απώτερη µητρική 
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εταιρεία»). Επιπλέον η µητρική εταιρεία έχει και  τη δυνατότητα να το πράξει εάν κάτι τέτοιο 

καταστεί απαιτητό. 

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 εταιρεία. 

Ύστερα από τις προαναφερόµενες ενέργειες η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα εξασφαλίσει 

επαρκή χρηµατοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ταµειακές ανάγκες της Εταιρείας, στο 

άµεσο µέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας. Η εταιρεία 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 πληρωµή εγχωρίων προµηθευτών και ο διαµερισµός 

των ρευστών διαθεσίµων σε τραπεζικούς λογαριασµούς Ελλάδος και Εξωτερικού 

(Γερµανίας). Η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα 

και η µητρική εταιρεία voestalpine Böhler Welding GmbH έχει ρητά δεσµευθεί ότι θα 

συνεχίσει να στηρίζει οικονοµικά την εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να το πράξει. 

Για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων που ενδεχοµένως θα προκύψουν στο άµεσο 

µέλλον, η ∆ιοίκηση 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.   

 

 

                                              Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017 

 

     Ο  Πρόεδρος του ∆.Σ. 

  

 

 

 

 

 

     Maximilian Bergmayr 

ΑΡ.∆ΙΑΒ. P6722597/11-09-2014 
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Β.Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας VOESTALPINE BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας VOESTALPINE 

BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ ΑΕ οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2017, την Kατάσταση Aποτελεσµάτων της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.   

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και 

για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 

(ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 

εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 

έκφραση  γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2016. 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 

καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για 

αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση συνολικού ποσού €10.000. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε 

αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 

απαιτείται.   
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Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 

Εταιρείας VOESTALPINE BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ ΑΕ κατά την 31η Μαρτίου 2017, 

και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2 του προσαρτήµατος, όπου περιγράφεται το 

θέµα ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2017 έχει καταστεί 

αρνητικό, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 

του κωδ. Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Παράλληλα, 

στη σηµείωση 2 του προσαρτήµατος όπου γίνεται αναφορά ότι το σύνολο των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική της αξία των 

κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 887 χιλ. Όπως αναλυτικότερα 

αναφέρεται στην ίδια σηµείωση του προσαρτήµατος, η ∆ιοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασµό 

κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας και την 

οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη 

σύνταξη των συνηµµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση την αρχή της 

συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη γνώµη µας δεν 

διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.       

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 και το 

περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31η Μαρτίου 2017. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την Εταιρεία 

VOESTALPINE BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ ΑΕ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017  

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

 

∆ήµητρα Παγώνη 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 30821 
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Γ.Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  

1. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 
01/4/2016 - 

31/03/17 

01/4/2015 - 

31/03/16 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού     

Ενσώµατα πάγια     

Κτίρια και τεχνικά έργα 6.1 10.872 11.682 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 6.1 11.481 6.345 

Σύνολο 22.353 18.027 

      

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7.2 9.114 9.114 

      

Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού 31.466 27.141 

      

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού     

Αποθέµατα     

Εµπορεύµατα 184.925 185.298 

Σύνολο 184.925 185.298 

      

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία     

Εµπορικές απαιτήσεις 7.1 808.749 627.880 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2 941 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 182.853 192.416 

Σύνολο 992.544 820.296 

      

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού 1.177.469 1.005.594 

      

Σύνολο Ενεργητικού   1.208.935 1.032.735 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµ. 
01/4/2016 - 

31/03/17 

01/4/2015 - 

31/03/16 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Καταβληµένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο (649.391 µετοχές των 1€) 8  649.391 649.391 

Υπέρ το άρτιο   1.650.000 1.650.000 

        

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο       

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού  8 2.587 2.587 

Αποτελέσµατα εις νέο   -3.213.053 -3.148.112 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   -911.075 -846.134 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία  9.1 45.341 42.670 

Λοιπές προβλέψεις  9.2 10.000 10.000 

Σύνολο   55.341 52.670 

        

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Εµπορικές υποχρεώσεις  10.2.1 564.981 362.884 

Λοιποί φόροι και τέλη   20.780 27.687 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   4.720 4.699 

Λοιπές υποχρεώσεις   10.2.2 1.429.166 1.420.429 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα   45.022 10.500 

Σύνολο   2.064.669 1.826.199 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   2.120.010 1.878.869 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 

Υποχρεώσεων 
  1.208.935 1.032.735 
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2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

  Σηµ. 
01/4/2016 - 

31/03/17 

01/4/2015 - 

31/03/16 

      

Κύκλος εργασιών 18 2.018.386 1.648.329 

Κόστος πωλήσεων -1.572.332 -1.276.073 

Μικτά Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 446.054 372.256 

  
  

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 9.375 64 

  
  

Έξοδα διοίκησης -167.303 -152.698 

Έξοδα διάθεσης -272.463 -259.999 

Μερικά Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 15.663 -40.377 

  
  

Λοιπά έσοδα και κέρδη   0 10.190 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές    -33.113 -15.905 

    
  

Αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων -17.451 -46.091 

  
  

Πιστωτικοί τόκοι 12 49 

Χρεωστικοί τόκοι -47.503 -47.196 

  
  

Αποτέλεσµα προ φόρων -64.941 -93.238 

  
  

Φόροι εισοδήµατος 0 0 

  
  

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   -64.941 -93.238 
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∆. Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης 

Μαρτίου 2017 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία  

                           voestalpine Böhler Welding Ελλάς Α.Ε 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

 

α)  Επωνυµία: voestalpine Böhler Welding Ελλάς Α.Ε 

β)  Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ)  Περίοδος αναφοράς: 1.4.2016 - 31.03.2017 

δ)  ∆ιεύθυνση 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 Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων µε βάση την παρ.5 του 

άρθρου 2 του Ν. 4308/2014. 

  η)  Η ∆ιοίκηση 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 Εταιρείας είναι η µητρική εταιρεία voestalpine 

Böhler  Welding Group GmbH, µε έδρα στο Dusseldorf Γερµανίας. Απώτερη 

µητρική εταιρεία του τελικού συνόλου επιχειρήσεων είναι η voestalpine AG, µε 

έδρα το Linz της Αυστρίας. 
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2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας 

ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31 Μαρτίου 2017 

έχει καταστεί αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 

άρθρου 48 του κωδ. Ν.2190/1920, 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 €887 χιλ. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι  στις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνεται και δανειακή υποχρέωση προς την απώτερη 

µητρική εταιρεία ποσού €1.400 χιλ. 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 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920. Παράλληλα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, 

ανάλογα µε τη γνωµοδότηση των νοµικών της Εταιρείας και τα προσυπολογιζόµενα 

αποτελέσµατα για τη χρήση που θα λήξει την 31/03/2018, 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 ∆ιοίκηση 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. 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς διατηρεί ικανοποιητική 

ρευστότητα και ότι η µητρική εταιρεία voestalpine Böhler Welding GmbH έχει δεσµευτεί να 

στηρίξει τη συνέχιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, παραδοχή η οποία 

έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Η εταιρεία 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 πληρωµή εγχωρίων προµηθευτών και ο διαµερισµός 

των ρευστών διαθεσίµων σε τραπεζικούς λογαριασµούς Ελλάδος και Εξωτερικού 

(Γερµανίας). Η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα 

και η µητρική εταιρεία voestalpine Böhler Welding GmbH  έχει ρητά δεσµευθεί ότι θα 

συνεχίσει να στηρίζει οικονοµικά την εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να το πράξει εάν κάτι 

τέτοιο καταστεί αναγκαίο. 

Για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων που ενδεχοµένως θα προκύψουν στο άµεσο 

µέλλον, η ∆ιοίκηση 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.  

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδοµένου ότι η ∆ιοίκηση 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.  
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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 2017, 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.  

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. ∆εν 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. 
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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 ∆ιοίκηση, 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. 

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. 

∆απάνες 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.  
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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 

∆εν υπάρχουν. 

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: 
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�  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 (2010 

έως και 2016), η Εταιρεία 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. 

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 
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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. 

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. 

∆ιαφορές 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 
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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 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 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 αγαθώνκαταχωρίζονται 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 
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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. 

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 ∆ιοικητικό 

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 
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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. ∆ιόρθωση 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.  

Στην παρούσα περίοδο 01/04/16 – 31/03/17 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 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα 

από ένα κονδύλια της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. 

6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία 
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6.1. Ενσώµατα πάγια 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων 
Κτίρια  

Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 

Λοιπός 

εξοπλισµός 

Λοιπά 

ενσώµατα 

πάγια 

Αξία κτήσεως  
   

  

Υπόλοιπο 1.4.2015 26.493 2.030 30.917 195.082 

Προσθήκες περιόδου 0 0 0 3.065 

Υπόλοιπο 31.03.2016 26.493 2.030 30.917 198.147 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις    
  

Υπόλοιπο 1.4.2015 -14.001 -2.030 -30.917 -189.667 

Αποσβέσεις περιόδου -810 0 0 -2.135 

Υπόλοιπο 31.03.2016 -14.811 -2.030 -30.917 -191.802 

Καθαρή λογιστική αξία 31.03.2016 11.682 0 0 6.345 

Αξία κτήσεως  
   

  

Υπόλοιπο 1.4.2016 26.493 2.030 30.917 198.147 

Προσθήκες περιόδου 0 0 0 7.826 

Υπόλοιπο 31.03.2017 26.493 2.030 30.917 205.973 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις    
  

Υπόλοιπο 1.4.2016 -14.811 -2.030 -30.917 -191.802 

Αποσβέσεις περιόδου -810,00 0 0 -2.690 

Υπόλοιπο 31.03.2017 -15.621 -2.030 -30.917 -194.492 

Καθαρή λογιστική αξία 31.03.2017 10.872 0 0 11.481 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

∆εν υπάρχουν 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

∆εν υπάρχουν 

6.4. Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆εν υπάρχουν 

6.5. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

∆εν υπάρχουν 

7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 

 

7.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Εµπορικές απαιτήσεις 31/3/2017 31/3/2016 

      

Πελάτες 764.164 601.619 

Μείον Προβλέψεις -42.954 -41.535 

Επιταγές εισπρακτέες 87.539 67.797 

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 126.028 126.028 

Μείον Προβλέψεις -126.028 -126.028 

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες 233.617 233.617 

Μείον Προβλέψεις -233.617 -233.617 

 Σύνολο  808.749 627.880 

7.2 ∆άνεια και απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στους κατωτέρω πίνακες: 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31/3/2017 31/3/2016 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων µερών 3.809   3.809   

Μείον Προβλέψεις  -3.809   -3.809   

∆οσµένες εγγυήσεις 9.114   9.114   

Σύνολο 9.114   9.114   

 

Λοιπές απαιτήσεις  31/3/2017 31/3/2016 

      

Χρεώστες διάφοροι               31.883                 30.942   

Μείον Προβλέψεις  -30.942   -30.942   

Σύνολο 941   -     

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 

Μετοχικό κεφάλαιο ποσού € 649.391 (µετοχές 649.391  ονοµαστικής αξίας € 1 η κάθε 

µία) έχει εγκριθεί. 

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 649.391 κοινές µε 

δικαίωµα ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 649.391. 

Τα έκτακτα αποθεµατικά ποσού € 2.587 σχηµατίστηκαν µε αποφάσεις των τακτικών 

γενικών συνελεύσεων µε σκοπό την αυτοχρηµατοδότηση της εταιρείας. 

9. Προβλέψεις 

9.1. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από 

την υπηρεσία 
Η µεταβολή της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού, παρατίθεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 
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Πίνακας µεταβολής πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 01/04/2015 38.670 

Έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων 4.000 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό 31/03/2016 42.670 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 01/04/2016 42.670 

Έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων 2.671 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό 31/03/2017 45.341 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές προβλέψεις  31/3/2017 31/3/2016 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων  10.000 10.000 

Σύνολο 10.000 10.000 

Για τις χρήσεις 2010-2016 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει 

σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού € 10.000 για την κάλυψη υποχρεώσεων που τυχόν θα 

προκύψουν για την Εταιρεία από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 

10. Υποχρεώσεις 

10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.1.1 ∆άνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

∆εν υπάρχουν δάνεια σε τραπεζικά ιδρύµατα. 

10.1.2. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
∆εν υπάρχουν λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

10.2. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.2.1. Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/3/2017 31/3/2016 

Προµηθευτές εσωτερικού 10.703 5.598 

Προµηθευτές εξωτερικού 554.278 357.286 

Σύνολο 564.981 362.884 

 

10.2.2. Λοιπές υποχρεώσεις 
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Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις  31/3/2017 31/3/2016 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς 

συνδεδεµένα µέρη 
1.429.166 1.420.094 

Σύνολο 1.429.166 1.420.094 

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 

σηµασίας 

∆εν υπάρχουν. 

12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

στην περίοδο  

∆εν υπάρχουν. 

13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 

Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε ζηµιογόνο αποτέλεσµα.  

14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 

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: 

Μέσος όρος απασχολούµενων 31/3/2017 31/3/2016 

∆ιοικητικό προσωπικό 4 4 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 1 1 

Σύνολο 5 5 

 

 

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 
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Αµοιβές προσωπικού  31/3/2017 31/3/2016 

Μισθοί και ηµεροµίσθια           149.008                 146.543   

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις                 37.913                   36.695   

Παροχές & έξοδα προσωπικού                 10.662                     8.773   

Σύνολο               197.583                 192.010   

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας 

και γεωγραφικές περιοχές 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

  31/3/2017 31/3/2016 

Κατηγορίες δραστηριότητας     

Εµπορική δραστηριότητα 2.018.386 1.648.329 

      

Γεωγραφικές αγορές     

Εσωτερική αγορά 1.993.764 1.627.950 

Ευρωπαϊκή αγορά  24.622 20.380 

Σύνολο 2.018.386 1.648.329 

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

20. Συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη 

των εταίρων 

∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές. 

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατο-

οικονοµικές 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 χρηµατο-

οικονοµικές 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. 
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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 

∆εν υπάρχουν. 

25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

Ο Όµιλος έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε µη ενοποιούµενα 

συνδεµένα µέρη και στο τέλος της χρήσεως 31/03/2017 έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα 

απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς µη ενοποιούµενα συνδεµένα µέρη: 

  31/3/2017 31/3/2016 

      

Έξοδα     

Αγορές αγαθών 1.311.633 1.012.293 

Λοιπά έξοδα 81.353 0 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 39.082 0 

Σύνολο  1.432.068 1.012.293 

      

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση     

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές 

παροχές 
0 0 

Λοιπές αµοιβές και παροχές 0 0 

Σύνολο  0 0 

      

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως     

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   75 75 

Λοιπές απαιτήσεις 0 0 

Σύνολο  75 75 

      

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως     

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   505.000 359.455 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.429.011 1.420.038 

Σύνολο  1.934.012 1.779.493 

 

26. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

και για άλλες  

Οι αµοιβές που χρεώθηκαν από τον νόµιµο ελεγκτή ανέρχονται: 
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  31/3/2017 31/3/2016 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων                   7.500                     7.500   

Σύνολο                   7.500                     7.500   

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε 

αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση του Οµίλου έχει 

αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόµενων δώδεκα µηνών 

Η διοίκηση του Οµίλου δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, 

και οπωσδήποτε στους επόµενους 12 µήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά 

υποχρεώσεις. 

28. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον 

ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί του 

Οµίλου 

∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί. 

29. 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:  

  31/3/2017 31/3/2016 

Έως 1 έτος 17.762 28.278 

Από 1 έως και 5 έτη 27.237 45.208 

Πάνω από 5 έτη 0 0 

Σύνολο 44.999 73.486 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυήσεις κατά την τρέχουσα χρήση. 

 

  31/3/2017 31/3/2016 

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 0 11.531 

Σύνολο 0 11.531 
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γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

∆εν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές αξιώσεις σε βάρος της Εταιρείας.  

Για τις χρήσεις 2010-2016 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει 

σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού €10.000 για την κάλυψη υποχρεώσεων που τυχόν θα 

προκύψουν για την Εταιρεία από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο.  

30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

 

                                    Αχαρναί,   14 Ιουλίου 2017 
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