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Ι. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Αξιότιμοι κύριοι μέτοχοι, 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής “Έκθεση”) 
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43α § 3 του κ.ν. 2190/1920 και συνοδεύει τις 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.04.2015 - 31.03.2016, αποτελώντας 
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών.  

Η Έκθεση διαλαμβάνει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό (και σε 
θεματικές ενότητες), όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, σε συνάρτηση με το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των εργασιών της, ενώ διαλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, 
όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του 
περιεχομένου της, προκειμένου να παρέχει μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη 
ενημέρωση των μετόχων για την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την υπόλογο 
χρήση και τις προοπτικές της. 

Α. Απολογισμός Πεπραγμένων 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της χρήσεως 01.04.2015 – 
31.03.2016, συνέχισε την εφαρμογή του τριετούς επιχειρηματικού πλάνου 
ανάπτυξης της Εταιρείας 2013-2016, με στόχο: (α) την αύξηση των προϊόντων 
που διανέμει η Εταιρεία και την βελτίωση του συστήματος αποθήκευσης και 
διανομής, (β) την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών με ταυτόχρονη μείωση των 
εξόδων διοίκησης και διάθεσης (ως ποσοστό επί των πωλήσεων), (γ) την αύξηση 
της λειτουργικής κερδοφορίας και (δ) την περαιτέρω εξυγίανση των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι κατά τη χρήση 01.04.2015 – 
31.03.2016, οι στόχοι του τριετούς πλάνου που τέθηκαν επετεύχθησαν, όπως 
αποδεικνύεται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου. 

3. Η Εταιρεία καλείται κατά την τρέχουσα χρήση αφενός να διατηρήσει τα 
μερίδια αγοράς (ενόψει των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζει 
η ελληνική οικονομία), και αφετέρου να διαχειριστεί επιτυχώς την ανάπτυξή της, 
έτσι ώστε κατά τις επόμενες χρήσεις, να απολαύσει τους καρπούς των 
προσπαθειών αναδιοργάνωσης που ξεκίνησαν το 2011. 

Β. Οικονομικός Απολογισμός Χρήσης 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01.04.2015 – 31.03.2016, 
συνοψίζονται στα εξής: 

1. Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 01.04.2015 – 31.03.2016 ανήλθε σε 
€3.255.796,97, αυξημένος κατά 6,48% συγκριτικά με τον κύκλο εργασιών της 
προηγούμενης περιόδου που ανήλθε σε € 3.057.694,92 κατά την χρήση 
01.04.2014 – 31.03.2015.  
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2. Μικτά Αποτελέσματα 

Το περιθώριο μικτού κέρδους  διαμορφώθηκε σε (31,17%) επί των πωλήσεων 
έναντι (33,91%) της προηγουμένης περιόδου 01.04.2014 – 31.03.2015, που 
κρίνεται ικανοποιητικό, ενόψει της επίτασης του ανταγωνισμού στην αγορά και 
της ανάγκης παροχής εκπτώσεων προς διασφάλιση της ταχείας είσπραξης των 
απαιτήσεων και προς περιορισμό των κινδύνων πιστώσεων.   

3. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης 

Ανήλθαν στο συνολικό ποσό € 894.988,49 ή 27,49% επί του κύκλου εργασιών 
παραμένοντας στα ίδια επίπεδα της προηγούμενης χρήσεως που είχαν ανέλθει σε 
€ 830.812,52 ή 27,17% επί του κύκλου εργασιών. Η αύξηση του κονδυλίου των 
εξόδων διάθεσης είναι εντός του προγραμματισμού της εταιρείας.  

4. Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

Τα έξοδα τόκων πιστώσεων ανήλθαν σε (€ 54.142,55) έναντι (€49.552,29) στην 
προηγούμενη περίοδο, καθόσον η Εταιρεία χρησιμοποιεί το μέγιστο των 
δανειακών κεφαλαίων που μπορεί να έχει στη διάθεσή της. 

5. Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 

Τα ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν κατά τη περίοδο 
01.04.2015 – 31.03.2016 σε κέρδη (€ 75.467,39) [ή 2,32% επί του κύκλου 
εργασιών] έναντι κερδών (€158.982,95) [ή ποσοστό 5,20% επί του κύκλου 
εργασιών] την προηγούμενη περίοδο 01.04.2014 – 31.03.2015, παρουσιάζοντας 
μείωση 52,53%. Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στην μείωση του μικτού 
κέρδους επί των πωλήσεων και αφετέρου στην αύξηση των εξόδων λειτουργίας 
προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αύξησης των πωλήσεων. 

7. Αποτελέσματα Χρήσεως 

Τα αποτελέσματα χρήσεως, μετά από χρηματοοικονομικές δαπάνες, έκτακτα 
αποτελέσματα και αποσβέσεις, ανήλθαν σε (€113.851,11), έναντι κερδών 
(€29.091,14) κατά τη προηγούμενη περίοδο 01.04.2014 – 31.03.2015. 

Γ. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για τη χρήση 01.04.2016 – 31.03.2017 

1. Οικονομικό Περιβάλλον – Ευμετάβλητο Συνθηκών 

1.1. Οι επικρατούσες στην ελληνική οικονομία συνθήκες οικονομικής ύφεσης 
και το εν γένει οικονομικό περιβάλλον από το έτος 2009 και μετέπειτα δημιουργεί 
σημαντικούς κινδύνους στην ανάπτυξη της Εταιρείας στις επόμενες χρήσεις. Η 
επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα 
και καθυστερήσεις στην εισαγωγή προϊόντων από τα εργοστάσια παραγωγής 
τους (μόνον η Comline Auto Parts συνέχισε τις παραδόσεις προϊόντων 
αδιαφορώντας για τους κινδύνους), ενώ έχει επηρεάσει σημαντικά την 
συμπεριφορά του καταναλωτή. Η Ελληνική Οικονομία παρουσιάζει σημεία 
εισόδου της σε νέα ύφεση (την οποία έχουν ήδη προαναγγείλει οι οικονομικοί 
οργανισμοί και υπολογίζεται από 0,5% έως 2% ) και περαιτέρω μείωση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα οικονομικών συνθηκών 
καθιστά εντελώς αβέβαιο το οικονομικό περιβάλλον που κινείται η Εταιρεία κατά 
την τρέχουσα χρήση και δύναται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα 
αυτής. 
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1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η Εταιρεία έχει αποκτήσει μία 
σύγχρονη οργάνωση, η οποία είναι ικανή να αντιμετωπίσει επιτυχώς τους 
κινδύνους της αγοράς, αλλά και να επιτύχει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
έτσι ώστε κατά τα επόμενα έτη να καταστεί ηγέτης στην αγορά, ιδίως εάν ληφθεί 
υπόψη ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας 
προϊόντα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. 

1.3.  Η διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες και την 
ποικιλία των προϊόντων που προσφέρει, δύναται να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, εφόσον η διοίκηση και το προσωπικό 
αφοσιωθούν αποκλειστικά στα έργα της υποστήριξης των πελατών και της 
ανάπτυξης της Εταιρείας. 

1.4. Υπό το πρίσμα των οικονομικών συνθηκών που περιγράφηκαν 
παραπάνω, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία 
παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους. 

2. Κίνδυνος Επιτοκίου 

2.1. Η πολιτική της εταιρείας κατά την περίοδο 01.04.2015 – 31.03.2016 ήταν 
η διασφάλιση του χαμηλότερου κόστους δανεισμού, τούτο δε έχει επιτευχθεί, 
λόγω της σταθερότητας των επιτοκίων σε Λίρες Αγγλίας, αλλά και του εξαιρετικά 
χαμηλού δανεισμού της Εταιρείας από ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. 

2.2. Προκειμένου η Εταιρεία να αντλήσει πρόσθετη ρευστότητα αναγκαία για 
τη χρηματοδότηση των αποθεμάτων ανταλλακτικών που πρέπει να διατηρεί 
προς εξυπηρέτηση του πελατολογίου της και σήμερα ανέρχεται σε (€930.000,00) 
περίπου, υποχρεώνεται να χορηγεί σημαντικές εκπτώσεις στους πελάτες της 
προκειμένου να διασφαλίσει πληρωμές σε μετρητά (με συνακόλουθη μείωση του 
μικτού περιθωρίου κέρδους). 

2.4. H ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε μια 
μεταβολή του επιτοκίου χρηματοδότησης της τάξης του +1% ή -1%, με βάση τα 
σημερινά βραχυπρόθεσμα δανειακά υπόλοιπα, εκτιμάται σε € 11 χιλ. περίπου. 

3.  Πιστωτικός Κίνδυνος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι, μόνη μέθοδος αντιμετώπισης του κινδύνου 
αυτού υπό τις σημερινές συνθήκες αγοράς και ενόψει της ανυπαρξίας επωφελούς 
ασφάλισης πιστώσεων, είναι η εφαρμογή αυστηρής εμπορικής και πιστωτικής 
πολιτικής (συνεργασία με επιλεγμένους φερέγγυους πελάτες, τακτός 
επανέλεγχος φερεγγυότητας πελατών και αυστηρά τήρηση των όρων 
πιστωτικής πολιτικής), η εφαρμογή της οποίας πέτυχε να μην δημιουργηθούν 
πρόσθετες επισφάλειες για την Εταιρεία κατά την υπόλογο περίοδο. 

4. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Η πλειοψηφία των συναλλαγών της εταιρείας σε ξένα νομίσματα της εταιρείας 
διενεργείται σε ευρώ (και ένα μικρό μέρος, περίπου 30% του συνόλου σε δολάρια 
Η.Π.Α. ή Λίρες Αγγλίας).  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος, μολονότι υπαρκτός, θεωρείται ελεγχόμενος, 
καθόσον η εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις ισοτιμίες και προβαίνει σε αγορές 
συναλλάγματος έτσι ώστε να εξασφαλίζει την κάλυψη των υποχρεώσεών της σε 
ξένο νόμισμα, με την καλύτερη δυνατή ισοτιμία. 
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5. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρεία διατηρεί περιορισμένα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πρώτης 
τάξεως τραπεζικό ίδρυμα. O κίνδυνος είναι σημαντικός. 

Στην πραγματικότητα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να μειώνει τη 
ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις, η Εταιρεία υποχρεώνεται να αντλεί 
ρευστότητα μέσω την παροχής σημαντικών εκπτώσεων στους πελάτες, της, για 
την πραγματοποίηση των αγορών του με μετρητά ή σύντομες πιστώσεις. 

6. Κίνδυνος Αποθεμάτων/Προμηθευτών 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να 
ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενες ζημιές των αποθεμάτων της από διάφορες αιτίες 
(ζημίες από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ.). 

Δ. Χρηματοοικονομικοί και Μη Δείκτες 

Με βάση την εξέλιξη των κυρίων μεγεθών κατά την υπόλογο περίοδο οι βασικοί 
χρηματοοικονομικοί και μη δείκτες την 31/03/2016 (σε σύγκριση με αυτούς της 
περιόδου που έληξε την 31.03.2015), εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 31/03/2016 31/03/2015 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 1,59 1,59 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   

Ταχύτητα εισπράξεως Απαιτήσεων (Ημέρες) 59 64 

Ταχύτητα Εξόφλησης Προμηθευτών (Ημέρες) 79 95 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Ημέρ.) 

 

134 171 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (Π.Φόρων) 27,87% 14,55% 

Ίδια Κεφάλαια προς ξένα 

 

25,98% 18,07% 

Εξέλιξης Κύκλου Εργασιών 

 

6,48% -4,04% 

Εξέλιξης Κερδών (προ φόρων) 

 

149,00% -74,53% 

Ε. Προοπτικές της Εταιρείας 

Η διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προσκλήσεις στο μέλλον, προς όφελος 
των μετόχων, αλλά και των εργαζομένων. 

ΣΤ. Λοιπά Θέματα 

1. Οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσεως 01.04.2015 – 31.03.2016 και την ετήσια έκθεση και να απαλλάξουν τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, περίπτωση 
ευθύνης περί τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε 
ευθύνη αποζημιώσεως περί τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 
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2. Επειδή η Εταιρεία έχει ανάγκη αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της, 
προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 
01.04.2015 – 31.03.2016, ενόψει του περιορισμένου ύψους των εναπομενόντων 
κερδών μετά το συμψηφισμό των κερδών με τις ζημίες παρελθουσών χρήσεων 
και την μείωση εκ των φόρων εισοδήματος της Εταιρείας. Η μη διανομή 
μερίσματος απαιτεί ομόφωνη (100%) έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
της 31.03.2016. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να υπερψηφίσουν την πρόταση 
της διοίκησης, ιδίως ενόψει του χαμηλού ποσού μερίσματος, που μπορεί να 
διανεμηθεί από την Εταιρεία. 

Αθήνα 26 Ιουλίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 

 

 

____________________    _________________________ 

Divyesh Kamdar    Nilesh Popat 

 

 

      _________________________ 

      Ishan Divyesh Kamdar 

 

 

      _________________________ 

      ΔΙΑΣ MMS ΕΠΕ- Σταύρος Λαζαρίδης 
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ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.04.2015-31.03.2016  

1. Ισολογισμός της 31ης Μαρτίου 2016 (ποσά σε ευρώ)  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.03.2016   31.03.2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 
       

Ενσώματα πάγια        

Επενδύσεις σε ακίνητα   34.503,50   37.650,80 

Μεταφορικά μέσα   14.944,61   21.141,26 

Έπιπλα & Εξοπλισμός Η/Υ   62.999,60  67.571,46 

    112.447,71  126.363,52 

Άυλα πάγια       

Λοιπά άυλα   6.901,53  5.976,67 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Λοιπές εγγυήσεις   12.395,00  17.767,00 

Σύνολο   131.744,24  150.107,19 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Εμπορεύματα   824.155,48  945.704,05 

Προκαταβολές για αποθέματα   23.679,68  0,00 

    847.835,16  945.704,05 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις   195.237,28  217.903,21 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο   383.262,67  368.328,43 

Λοιπές απαιτήσεις   383.878,26  392.158,10 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου   2.143,25  2.143,25 

Προπληρωμένα έξοδα   273,75  10.700,24 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα   92.944,29  36.917,01 

    1.057.739,50  1.028.150,24 

Σύνολο   1.905.574,66  1.973.854,29 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   2.037.318,90  2.123.961,48 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.03.2016   31.03.2015 

Καθαρή θέση       

Καταβεβλημένα κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο   250.390,00  250.390,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Τακτικό αποθεματικό καταστατικού   19.869,38  15.156,66 

Αποτελέσματα εις νέο   138.310,59  48.768,93 

Σύνολο    408.569,97  314.315,59 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες   378.789,00  549.979,38 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Τραπεζικά δάνεια  193.606,65  189.741,89 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 

δανείων 
130.987,67  137.494,84 

Εμπορικές υποχρεώσεις  460.649,96  526.125,64 

Φόρος εισοδήματος  19.596,73  8.468,02 

Λοιποί φόροι και τέλη   45.165,76  48.625,34 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   9.756,61  10.307,68 

Λοιπές υποχρεώσεις  334.222,45  319.569,92 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   55.623,99  18.983,07 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   350,11  350,11 

    1.249.959,93  1.259.666,51 

Σύνολο    1.628.748,93  1.809.645,89 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  2.037.318,90  2.123.961,48 
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2. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.04.2015 – 31.03.2016 

    
01.04.2015 

31.03.2016 
  

01.04.2014 

31.03.2015 

          

Κύκλος Εργασιών   3.255.796,97  3.057.694,92 

Κόστος Πωλήσεων  -2.241.096,29   -2.020.733,13 

Μικτό Αποτέλεσμα   1.014.700,68   1.036.961,79 

Λοιπά έσοδα   9.859,30   2.263,17 

          

Έξοδα διάθεσης   -614.581,62   -573.715,57 

Έξοδα διοίκησης   -280.406,87   -257.096,95 

Λοιπά έξοδα και ζημίες   -21.650,45   -130.634,02 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   60.034,17   742,21 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   167.955,21   78.520,63 

          

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   38,45   122,80 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -54.142,55   -49.552,29 

Αποτελέσματα προ φόρων   113.851,11   29.091,14 

         

Φόρος εισοδήματος   -19.596,73   -8.468,02 

Αποτέλεσμα μετά από φόρο 

εισοδήματος 
  

94.254,38 
  

20.623,12 

          

Διανέμονται ως εξής:         

Τακτικό αποθεματικό   4.712,72   1.031,16 

Μέρισμα   0,00   0,00 

Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης   48.768,93   29.176,97 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον   138.310,59   48.768,93 
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ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

Προς  τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας   

«COMLINE HELLAS  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«COMLINE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτελούνται 
από τον Ισολογισμό της 31ης Μαρτίου 2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές 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. Διενεργήσαμε τον 
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  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. 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  Σελίδα 12 από 27  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.04.2015-31.03.2016 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 

1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία(κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΛΠ Ν 4308/2014) η εταιρεία δεν 
σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω από την υπηρεσία. 
Κατά την 31η Μαρτίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας 
πρόβλεψης ανέρχεται σε € 54.000 περίπου, με συνέπεια οι μεν προβλέψεις να 
εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα δε Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα 
προηγούμενων χρήσεων ισόποσα αυξημένα. 

2. Στους λογαριασμούς των Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
«Εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση 
συνολικού ποσού € 55.000 περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές η εταιρεία θα 
έπρεπε να έχει σχηματισμένη ισόποση πρόβλεψη για πιθανή ζημιά που θα 
προκύψει κατά την ρευστοποίησή τους. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης 
πρόβλεψης έχει ως συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων, τα 
αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται 
ισόποσα αυξημένα. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται 
στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «COMLINE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Μαρτίου 2016 και τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016 
Η  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  
  
 
 
 

Δέσποινα Μαρκοπούλου 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 29611 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα – Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΙV. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
31.03.2016 (28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.04.2015-31.03.2016)  

1. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία (Άρθρο 29 § 3) 

Επωνυμία   : COMLINE HELLAS Α.Ε. 

Νομικός τύπος  : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περίοδος Αναφοράς  : 01.04.2015 – 31.03.2016 

Διεύθυνση έδρας  : Αγίας Άννης 74, 12241, Αιγάλεω 

ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ / Α.Φ.Μ.  : 000394801000 / 094188655 

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων. 

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Άρθρο 29 § 4)  

Δεν υπάρχουν παράγοντες που δημιουργούν κινδύνους ή αβεβαιότητες ως προς 
την συνέχιση της δραστηριότητας της οντότητας. 

3. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η 
οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της 
καταστάσεων. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων ή 
διόρθωσης λαθών (Άρθρο 29 § 5) 

α) Βάση προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών 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 επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.  

β) Νόμισμα συναλλαγών και παρουσίασης ισολογισμού- Μετατροπή 
συναλλαγών σε Ξένα νομίσματα 

Η Οντότητα χρησιμοποιεί το νόμισμα του Ευρώ για τις συναλλαγές της εντός και 
εκτός της Ελλάδος. Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
οντότητας παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση συναλλαγής σε οποιοδήποτε 
άλλο νόμισμα εκτός Ευρώ η μετατροπή και καταγραφή στα λογιστικά αρχεία της 
οντότητας γίνεται με βάση την ισοτιμία που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα στοιχεία του ενεργητικού και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται σε Ευρώ σύμφωνα με την επίσημα 
ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από 
την αποτίμηση περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώρηση. 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται ώστε το στοιχείο 
να καταστεί στην παρούσα θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

Ειδικότερα, το κόστος των ιδιοπαραγόμενων παγίων στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, 
αναλωσίμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν 
λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μία εύλογη αναλογία σταθερών και 
μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο 
στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή 
παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων παγίων 
στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων 
υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση (αποσβέσεις, απομείωση) 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε 
μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον 
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). Επισκευές και βελτιώσεις που 
επηρεάζουν σημαντικά την ωφέλιμη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
αναγνωρίζονται στο αποσβέσιμο κόστος. Αποσβέσεις αναγνωρίζονται για 
ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε λειτουργία. Η 
οντότητα χρησιμοποιεί την σταθερή μέθοδο διενέργειας αποσβέσεων. Οι 
αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
κατανέμονται στην ωφέλιμη οικονομική ζωή τους, η οποία εκτιμάται ως 
ακολούθως: 

-  Μεταφορικά μέσα επιβατικά   : 6 έτη 

-  Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ.   : 8 έτη 

-  Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων   : 10 έτη 

-  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό  : 5 έτη 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του 
στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των 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 καταχωρίζεται 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 χρήσεως αυτών. Η αξία χρήσεως εκτιμάται 
προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές στην παρούσα αξία, 
με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για 
τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
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γ) Διαγραφή ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται (διαγράφονται) όταν 
διατίθενται ή όταν δεν αναμένονται πλέον οικονομικά οφέλη από την 
χρησιμοποίησή τους. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την παύση 
αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. Το 
κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να 
αναγνωρίζεται. 

3.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες, παραχωρήσεις, 
δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά 
σήματα.  

Η αξία των αδειών, παραχωρήσεων, δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος 
κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα 
πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά 
το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

Οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκειται σε απόσβεση, με περίοδο 
απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

3.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο 
απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που 
υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. 
Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών 
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία 
χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 
χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική αναγνώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται 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 αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν 
ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι 
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).  
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Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι 
μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο 
αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

-  Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το 
περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού 
επιτοκίου. 

-  Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος 
πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν 
να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν 
δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με 
την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι 
σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

γ) Διαγραφή 

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν 
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 
μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από 
την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.4. Φόροι Εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

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

- Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές 
αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) 
διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του 
ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.5. Αποθέματα 

α) Αρχική αναγνώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των 
αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην 
κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής 
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ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο 
του σταθμισμένου μέσου κόστους κτήσης (Weighted Average Cost). Στην 
περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία 
απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, 
οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 
(καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται 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 αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία 
μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που 
αναμένεται να ληφθεί. 

3.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α)  Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις 
μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη 
σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο 
νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β)  Διαγραφή 

Μια 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.  

3.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση. 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και 
αποτιμούνται 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)  Διαγραφή 

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. 
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3.9. Έσοδα και έξοδα 

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

-  Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην 
οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: (α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και 
τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους. (β) Τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από τον αγοραστή. (γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή 
μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους 
στην οντότητα. 

-  Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του 
ποσοστού ολοκληρώσεως. 

3.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

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

3.11. 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 στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

3.12. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών 
εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγουμένων περιόδων. 

3.12.1. Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με 
αναδρομική επαναδιατύπωση 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 πραγματοποιήθηκε η προσαρμογή των λογιστικών 
αρχείων της οντότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4308/2014 
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). 

3.12.2. 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. 

3.12.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγουμένων 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 αναφοράς δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης 
περιόδου. 
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4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 προς εκπλήρωση 
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης και οι 
επιπτώσεις αυτών στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(Άρθρο 29 § 6) 

Δεν προέκυψε παρέκκλιση από της διατάξεις του Ν.4308/2014 κατά την διάρκεια 
της υπόλογου χρήσεως. 

5. Περιουσιακά στοιχεία και Υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
περισσότερα του ενός κονδύλια του ισολογισμού (Άρθρο 29 § 7)  

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
περισσότερα του ενός κονδύλια του ισολογισμού. 

6. Πληροφορίες σχετικά με τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία (Άρθρο 29 § 8) 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 
Ποσά σε € 

Κτίρια & 
Τεχνικά 

Έργα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

εξοπλισμός  

Λοιπά Άυλα Σύνολο 

Αξία κτήσης 01.04.2015 44.928,70 78.433,87 139.810,70 21.457,66 284.631,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.746,60 2.790,00 8.536,60 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης 31.03.2016 44.928,70 78.433,87 145.557,30 24.247,66 293.167,60 

Σωρευμένες αποσβ. 01.04.2015 7.277,90 57.292,61 72.239,28 15.480,99 152.290,80 

Αποσβέσεις περιόδου 3.147,30 6.196,65 10.318,46 1.865,14 21.527,55 

Σωρευμένες αποσβ. 31.03.2016 10.425,20 63.489,26 82.557,74 17.346,13 173.818,30 

      

Αποσβέσιμο κόστος 31.03.2016 34.503,50 14.944,61 62.999,60 6.901,53 119.349,20 

α)  Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναγνωρίστηκαν αρχικά στο κόστος κτήσης 
και μεταγενέστερα αποσβένονται σύμφωνα με τους συντελεστές που 
προβλέπονται στον Ν.4172/2013. Η διοίκηση της οντότητας με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά επέλεξε να χρησιμοποιηθούν οι φορολογικοί 
συντελεστές αποσβέσεων και να μην αναγνωριστούν προσωρινές διαφορές 
μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης (οδηγία ΕΣΥΛ παρ. 18.3α.4). 

β)  Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία συνιστούν λογισμικά και λοιπά έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης. Αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα 
αποσβένονται σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται στον 
Ν.4172/2013. Το ποσό της αξίας των ασώματων παγίων στοιχείων  δεν είναι 
σημαντικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί των φορολογικών 
συντελεστές και να αναγνωριστούν προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και 
φορολογικής βάσης. 

γ)  Ποσό € 12.395 αφορά δοσμένες χρηματικές εγγυήσεις συμβάσεων 
μίσθωσης γραφείων, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών και 
επιβατηγών οχημάτων καθώς και σύμβασης ηλεκτροδότησης. 
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7. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναγνώριση και αποτίμηση 
αυτών (Άρθρο 29 § 10-11)  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της οντότητας καθώς το σύνολο 

των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού επιμετρήθηκε στο κόστος 

κτήσης. 

7.1. Αποθέματα 

Τα αποθέματα στο τέλος της χρήσεως αφορούν εξ’ ολοκλήρου εμπορεύματα η 

αξία των οποίων ανήλθε σε € 824.155,48. Τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' 

είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο 

του σταθμισμένου μέσου κόστους κτήσης (Weighted Average Cost). 

Η οντότητα στο τέλος της χρήσεως είχε παραγγελίες υπό διακανονισμό στους 

προμηθευτές της συνολικού ποσού € 23.679,68 για την αγορά εμπορευμάτων τα 

οποία δεν είχαν παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μέχρι το τέλος της 

χρήσεως. 

7.2. Εμπορικές Απαιτήσεις 

(ποσά σε ευρώ) 31.03.2016 31.03.2015 

Παλαίωση υπολοίπου πελατών    

Έως 1 έτος 141.219,81 163.063,72 

Άνω του 1 έτους 54.017,47 54.849,49 

Σύνολα 195.237,28 217.903,21 

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα ανοικτά υπόλοιπα των πελατών της 

οντότητας που οφείλονται αποκλειστικά στις πωλήσεις εμπορευμάτων. Η 

οντότητα πραγματοποιεί ανάλυση παλαίωσης υπολοίπων των εμπορικών της 

απαιτήσεων σε μηνιαία βάση και εφαρμόζει αυστηρή πιστωτική πολιτική ώστε 

να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απαιτούμενη ρευστότητα. 

7.3. Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο  

Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της οντότητας περιλαμβάνει γραμμάτια και 

μεταχρονολογημένες επιταγές που είτε βρίσκονται εις χείρας της οντότητας, είτε 

έχουν εκχωρηθεί σε τραπεζικά ιδρύματα ως ενέχυρο για την εξασφάλιση 

δανειακών κεφαλαίων, και αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31.03.2016 31.03.2015 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 2.186,83 7.354,93 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 29.040,62 29.040,62 

Επιταγές μεταχρονολογημένες 330.162,42 247.346,70 

Επιταγές σε καθυστέρηση 21.872,80 21.872,80 

Σύνολα 383.262,67 368.328,43 
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7.4. Λοιπές Απαιτήσεις 

(ποσά σε ευρώ) 31.03.2016 31.03.2015 

Διάφοροι χρεώστες 383.694,75 386,641,43 

Λογ/σμοί προκαταβολών 183,51 5.516,67 

Σύνολα 383.878,26 392.158,10 

7.5. Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

(ποσά σε ευρώ) 31.03.2016 31.03.2015 

Ταμείο σε μετρητά 14.343,12 7.452,83 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 78.601,17 29.464,18 

Σύνολα 92.944,29 36.917,01 

8. Καθαρή Θέση (Άρθρο 29 § 12)  

α) Το κεφάλαιο της εταιρείας την 31.03.2016 ανερχόταν σε διακόσιες 
πενήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (€250.390,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 
τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (357.700) μετοχές ονομαστικής 
αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€0,70) ευρώ εκάστη.  

β) Δεν υπάρχουν ποσά κεφαλαίου που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν 
καταβληθεί. 

γ) Δεν υπάρχουν ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης. 

δ) Δεν υπάρχουν οιασδήποτε φύσης μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα 
αγοράς τίτλων ή δικαιώματα προαίρεσης. 

ε) Η οντότητα σχηματίζει τακτικό αποθεματικό κατά ποσό 1/20 επί των 
μετά φόρου εισοδήματος κερδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4072/2012. 
Το σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό της οντότητας κατά το πέρας της 
χρήσεως ανήλθε σε €19.869,38. 

9. Προβλέψεις   

Κατά την υπόλογο χρήση δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή άλλης φύσης λοιπές 
προβλέψεις. 

10. Υποχρεώσεις   
 
10.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Δυνάμει της από 11η Οκτωβρίου 2014 Σύμβασης μακροπροθέσμου εντόκου 
Δανείου εκ κεφαλαίου (£700.000) Λιρών Αγγλίας, που εκταμιεύθηκε  την 
20.12.2014, με επιτόκιο (4%) ετησίως και πληρωμή τόκων ανά τρίμηνο. Για το 
δάνειο δεν δόθηκαν εμπράγματες ασφάλειες. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου του 
δανείου την 31.03.2016 ανερχόταν σε (£400.000) και αποτιμημένο με την 
επίσημη ισοτιμία μετατροπής της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών 
καταστάσεων σε € 509.776,67 εκ του οποίου ποσό € 378.789,00 θα αποπληρωθεί 
μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως.  
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10.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

(ποσά σε ευρώ) 31.03.2016 31.03.2015 

Τραπεζικά δάνεια 193.606,65 189.741,89 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/μων υποχρ. 130.987,67 137.494,84 

Προμηθευτές 460.649,96 526.125,64 

Φόρος Εισοδήματος κλειόμενης χρήσεως 19.596,73 8.468,02 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 42.969,80 42.247,94 

Παρακρατούμενοι φόροι 2.195,96 6.377,40 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 9.756,61 10.307,68 

Λοιπές υποχρεώσεις 334.222,45 319.569,92 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 55.623,99 18.983,07 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 350,11 350,11 

Σύνολα 1.249.959,93 1.259.666,51 

10.3. Υποχρεώσεις που καλύπτονται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 
οντότητα με ένδειξη της φύσης και της μορφής εξασφάλισης (Άρθρο 29 § 13). 

Οι υποχρεώσεις της οντότητας που καλύπτονται με εξασφαλίσεις αφορούν 
τραπεζικά δάνεια ποσού €193.606,65 και οι εξασφαλίσεις που παρέχονται από 
την οντότητα προς τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν την μορφή επιταγών πελατείας 
της οντότητας με ημερομηνία λήξης μεταγενέστερη του τέλους της χρήσης. Οι 
εξασφαλίσεις που έχει παράσχει η οντότητα προς τους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς για την χορήγηση των ανωτέρω κεφαλαίων κίνησης ανέρχονται σε 
€ 221.652,33. 

10.4. Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία του ισολογισμού της τρέχουσας χρήσεως (Άρθρο 29 § 14). 

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

11. Έσοδα και Έξοδα. Συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στον Ν.4308/2014 (Άρθρο 29 § 17)  

11.1. Κύκλος Εργασιών 

(ποσά σε ευρώ) 
01.04.2015 
31.03.2016 

01.04.2014 
31.03.2015 

Πωλήσεις Χονδρικής Εσωτερικού 
3.134.231,35 3.050.486,70 

Πωλήσεις Χονδρικής Εξωτερικού 
121.565,62 47.023,64 

Πωλήσεις Άχρηστων Υλικών 
0,00 249,50 

Σύνολα 
3.255.796,97 3.057.694,92 
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11.2. Έξοδα διάθεσης 

(ποσά σε ευρώ) 
01.04.2015 

31.03.2016 

01.04.2014 

31.03.2015 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 
401.115,62 368.554,87 

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 
4.163,71 3.981,60 

Παροχές Τρίτων 
97.374,02 93.822,10 

Φόροι – Τέλη 
9.145,70 9.477,95 

Διάφορα Έξοδα 
83.955,03 85.874,97 

Αποσβέσεις 
18.827,54 12.004,08 

Σύνολο 
614.581,62 573.715,57 

11.3. Έξοδα διοίκησης 

(ποσά σε ευρώ) 
01.04.2015 
31.03.2016 

01.04.2014 
31.03.2015 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 
70.785,11 65.039,09 

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 
163.482,54 148.392,90 

Παροχές Τρίτων 
25.631,40 24.761,82 

Φόροι – Τέλη 
2.869,65 1.090,00 

Διάφορα Έξοδα 
14.938,16 14.631,58 

Αποσβέσεις 
2.700,01 3.181,56 

Σύνολο 
280.406,87 257.096,95 

11.4. Λοιπά έξοδα και ζημιές 

(ποσά σε ευρώ) 
01.04.2015 

31.03.2016 

01.04.2014 

31.03.2015 

Χρεωστικές Συναλλαγματικές Διαφορές 5.563,57 126.092,53 

Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 442,79 1.210,09 

Ζημιές από Καταστροφή Αποθεμάτων 15.644,09 3.331,40 

Σύνολο 21.650,45 130.634,02 
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11.5. Λοιπά έσοδα και κέρδη 

(ποσά σε ευρώ) 
01.04.2015 

31.03.2016 

01.04.2014 

31.03.2015 

Πιστωτικές Συναλλαγματικές Διαφορές 60.034,17 575,68 

Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 166,53 

Σύνολο 60.034,17 742,21 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
στην περίοδο (Άρθρο 29 § 18)  

Δεν υπάρχουν ποσά τόκων που ενσωματώθηκαν στην αξία των περιουσιακών 
στοιχείων στην περίοδο. 

13. Διάθεση κερδών ή λογιστικός χειρισμός ζημιών (Άρθρο 29 §§ 19 & 21)  

Τα κέρδη της υπόλογου χρήσεως προτείνεται να μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα εις νέον. 

14. Μερίσματα (Άρθρο 29 § 20)  

Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα εντός της υπόλογου χρήσεως. 

15. Προσωπικό και Αμοιβές Διοίκησης (Άρθρο 29 §§ 23 & 30)  

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων στην οντότητα ανά κατηγορία και οι αμοιβές 
τους εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
01.04.2015 

31.03.2016 

01.04.2014 

31.03.2015 

Μέσος Όρος Προσωπικού (άτομα) 18 17 

Μέσος Όρος Προσωπικού ανά 

Κατηγορίες 
  

 - Υπαλληλικό Προσωπικό 17 16 

 - Εργατοτεχνικό Προσωπικό 1 1 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού   

- Τακτικές αποδοχές προσωπικού 340.151,61 337.498,33 

- Εργοδοτικές εισφορές 85.561,63 86.810,80 

- Αποζημιώσεις απόλυσης 46.187,49 9.284,83 

Σύνολο 471.900,73 433.593,96 

16. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 
και εποπτικών οργάνων (Άρθρο 29 § 25)  

Δεν χορηγήθηκαν ποσά προκαταβολών στα μέλη διοίκησης της οντότητας. 
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17. Συμμετοχές σε άλλες οντότητες και ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

17.1. Συμμετοχές σε άλλες οντότητες στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα 
ευθυνόμενος εταίρος. (Άρθρο 29 § 26) 

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες οντότητες. 

17.2. Στοιχεία της οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 
εταιρεία ως θυγατρική. (Άρθρο 29 § 27) 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται 
στις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “COMLINE 
AUTOPARTS ” που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (Sundon Park Rd, Luton LU3 
3GU, United Kingdom), όπου είναι διαθέσιμες. 

17.3. Στοιχεία της οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 
εταιρεία ως θυγατρική. (Άρθρο 29 § 28) 

Δεν καταρτίζονται ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού 
συνόλου επιχειρήσεως. 

17.4. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. (Άρθρο 29 § 29) 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα της «COMLINE AUTOPARTS» στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(Sundon Park Rd, Luton LU3 3GU, United Kingdom), καθώς και στα νόμιμα μέσα 
δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. 

18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 29 § 31)  

(ποσά σε ευρώ) 
01.04.2015 
31.03.2016 

01.04.2014 
31.03.2015 

Εταιρεία προς την Μητρική   

- Πωλήσεις εμπορευμάτων 114.814,83 18.681,23 

Μητρική προς την Εταιρεία   

- Πωλήσεις εμπορευμάτων 892.469,67 778.988,01 

- Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 25.388,32 31.016,54 

Εταιρεία προς τις Θυγατρικές   

- Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.865,08 0,00 

Θυγατρικές προς την Εταιρεία   

- Πωλήσεις εμπορευμάτων 228.875,56 175.197,27 
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19. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Άρθρο 29 § 16)  

Δεν υπάρχουν ποσά χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή 
ενδεχόμενων επιβαρύνσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Δεν 
υπάρχουν δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία. 

20. Λοιπές πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

20.1. Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας, 
που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των 
διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και απαιτείται η δημοσιοποίηση τους για 
σκοπούς εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της. (Άρθρο 29 § 15) 

Δεν υπάρχουν διακανονισμοί απαιτήσεων ή υποχρεώσεων της οντότητας των 
οποίων οι κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι σημαντικά και απαιτείται η δημοσιοποίησή 
τους για σκοπούς εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 

20.2. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων, υπόλοιπο αρχής και τέλος περιόδου, 
ανάλυση της κίνησής του εντός της περιόδου καθώς και επιρροή στο αποτέλεσμα 
και την καθαρή θέση της περιόδου. (Άρθρο 29 § 22) 

Δεν συντρέχει λόγος αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου. 

20.3. Ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 
κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν 
ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των 
υπηρεσιών. (Άρθρο 29 § 24) 

Δεν συντρέχει λόγος ανάλυσης του κύκλου εργασιών της οντότητας κατά 
κατηγορίες δραστηριότητας ή κατά γεωγραφικές αγορές. 

20.4. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου της οντότητας, για τον 
έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες 
διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη 
ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία. (Άρθρο 29 § 32) 

Οι συνολικές αμοιβές της ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.04.2015 έως 31.03.2016 ανήλθε 
σε ποσό κατώτερο του (2/1000) του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. 

20.5. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά 
υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να 
διαθέσει στο προσεχές διάστημα και οπωσδήποτε εντός των επόμενων 12 μηνών. 
(Άρθρο 29 § 33) 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία για τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει 
λάβει ήδη απόφαση να διαθέσει εντός της επόμενης εταιρικής χρήσεως. 

20.6. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την 
αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής 
της πιστής εικόνας. 

Στο λογαριασμό “Λοιπές Απαιτήσεις” περιλαμβάνονται επίδικες απαιτήσεις κατά 
τρίτου (€347.772,96) και στο λογαριασμό «Λοιπές Υποχρεώσεις» 
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περιλαμβάνεται ποσό (€315.731,46) ευρώ, που έχει κατατεθεί στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Εταιρείας σε ασφάλεια των απαιτήσεων αυτών. 

21. Σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 § 9)  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μετά την περίοδο αναφοράς 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στον 
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016 
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