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Ισολογισμός  
 
 
 
 

 
Σημ. 31.3.2018 31.3.2017 

    Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   Ενσώματα πάγια  3   

         Ακίνητα 
 

274.418 318.705 
       Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 
6.142.989 5.386.488 

       Λοιπός εξοπλισμός 
 

169.661 209.693 
Σύνολο 

 
6.587.068 5.914.885 

Άυλα πάγια στοιχεία 4   
         Μισθωτικά δικαιώματα 

 
297.705 - 

       Λοιπά άυλα 
 

10.956 7.384 

Σύνολο 
 

308.661 7.384 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

          Δάνεια και απαιτήσεις 5   161.017 162.680 
       Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις  6   3.094.310 1.636.485 
Σύνολο 

 
3.255.327 1.799.165 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  
 

10.151.056 7.721.435 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Αποθέματα 
          Εμπορεύματα 
 

2.051.664 1.496.956 
Σύνολο 

 
2.051.664 1.496.956 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
          Εμπορικές απαιτήσεις 
 

8.488.576 6.528.961 
       Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις  6   1.346.025 1.531.324 
       Δεδουλευμένα έσοδα  

 
21.248 - 

       Λοιπές απαιτήσεις 
 

606.025 717.944 
       Προπληρωμένα έξοδα 

 
715.018 608.329 

       Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

1.851.055 2.745.928 
Σύνολο 

 
13.027.945 12.132.487 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 
 

519.952 418.962 
Σύνολο κυκλοφορούντων 

 
15.599.562 14.048.405 

Σύνολο ενεργητικού 
 

25.750.618 21.769.840 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.  
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Καθαρή θέση 
   Καταβλημένα κεφάλαια 

          Κεφάλαιο 7   501.400 501.400 
Σύνολο 

 
501.400 501.400 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
          Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8   77.511 55.946 

       Αποτελέσματα εις νέο 
 

788.489 378.755 
Σύνολο 

 
866.000 434.701 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 

1.367.400 936.101 

    Προβλέψεις 
   Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 
 

295.394 276.758 
Λοιπές προβλέψεις 

 
12.000 - 

Σύνολο 
 

307.394 276.758 
Υποχρεώσεις 

   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
          Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9, 17 4.737.631 2.319.713 

Σύνολο 
 

4.737.631 2.319.713 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

          Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

4.813.261 1.642.751 
       Φόρος εισοδήματος 

 
817.399 928.674 

       Λοιποί φόροι-τέλη 
 

504.767 524.969 
       Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 
93.614 59.227 

      Λοιπές υποχρεώσεις 17   12.780.659 14.691.949 
      Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 

 
328.493 389.700 

Σύνολο 
 

19.338.193 18.237.269 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
24.075.824 20.556.981 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

 
25.750.618 21.769.840 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 
 
 

 

Σημ. 1.4.2017 έως 
31.3.2018 

1.4.2016 
έως 

31.3.2017 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

 
22.224.775 20.205.530 

Μεταβολές αποθεμάτων (μηχανήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα) 541.142 401.840 
Λοιπά συνήθη έσοδα 

 
102.864 59.462 

Αγορές μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
 

(13.931.681) (10.001.606) 
Παροχές σε εργαζόμενους 10   (3.430.630) (3.135.322) 
Αποσβέσεις 3, 4 (1.603.445) (1.361.231) 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 11   (2.993.984) (3.313.678) 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 12   (42.418) (133.209) 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

 
100 - 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

76.030 16.494 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

 
942.754 2.738.282 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 15   148.256 108.022 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15   (252.320) (233.334) 
Αποτέλεσμα προ φόρων 

 
838.690 2.612.970 

Φόροι εισοδήματος 
 

(407.391) (1.035.823) 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

 
431.299 1.577.148 

     
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
 
 
 

 

Σημ. 

Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
νόμων & 
κατ/κού 

Αποτελέσματα 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.4.2016 
 

835.797 36.012 (1.512.855) (641.047) 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 7   (334.397) - 334.397 - 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 

 
- 19.934 (19.934) - 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 
 

- 
 

1.577.148 1.577.148 
Υπόλοιπο 31.3.2017 

 
501.400 55.946 378.755 936.101 

      Υπόλοιπο 1.4.2017 
 

501.400 55.946 378.755 936.101 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 

  
21.565 (21.565) - 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 
   

431.299 431.299 
Υπόλοιπο 31.3.2018 

 
501.400 77.511 788.489 1.367.400 

 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία «TOYOTA MATERIAL HANDLING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ή «TMH ΕΛΛΑΣ A.E» ή 
η «Εταιρεία») ιδρύθηκε και εδρεύει στην Ελλάδα, 2η οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Κ: 19003 στο 
Μαρκόπουλο.  
 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο ανυψωτικών μηχανημάτων και άλλων 
οχημάτων κατασκευών. 
 
Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 778701000 και 
ταξινομείται στην κατηγορία της μεσαίας οντότητας σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014.  
 
Η Εταιρεία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία Toyota Material Handling Europe ΑΒ η οποία 
εδρεύει στην Σουηδία. Η τελική ελέγχουσα οντότητα είναι η Toyota Industries Corporation, η οποία 
εδρεύει στην Ιαπωνία και η οποία συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι ενοποιημένες αυτές  
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.toyota-
industries.com. 
 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 
2018 (1 Απριλίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2018) και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014). 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας της 13 Μαρτίου 2019 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων. 
 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  
 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.    
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με 
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

Κατά την 31η  Μαρτίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το 
κυκλοφορούν ενεργητικό τους κατά ποσό 4 εκ. Ευρώ. Ωστόσο για μέρος των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων ποσού 12,1 εκ. Ευρώ που αφορούν δανεισμό από συνδεδεμένες εταιρείες, η Εταιρεία 
έχει εξασφαλίσει συνολικά όρια πίστωσης 27 εκ. Ευρώ από τις συνδεδεμένες αυτές εταιρείες ως την 31 
Μαρτίου 2019 και συνεπώς δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. 

 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. 
Εντούτοις, η ρευστότητα της Εταιρείας δεν έχει επηρεαστεί, καθώς δεν υπήρξαν σημαντικές 
καθυστερήσεις από τους πελάτες στις πληρωμές των υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, ούτε η 
λειτουργία, η δραστηριότητα ή και η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας αναμένεται να επηρεαστούν 
σημαντικά. 
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Το ευμετάβλητο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν αναμένεται 
να επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές 
μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 
 
Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική 
οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2018. 

2.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)     Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος 
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (νόμισμα παρουσίασης).  
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

(β)     Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.   

2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, διαμορφώσεις σε ακίνητα 
τρίτων και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις (αποσβέσιμο κόστος κτήσης).  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες βελτίωσης παγίων περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι 
δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία μόνο εάν 
αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία. Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων, που δεν αναμένεται να επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία, 
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.  

Επιπλέον, στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το κόστος αποσυναρμολόγησης, 
απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων παγίων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται 
για την Εταιρεία ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας 
συγκεκριμένης περιόδου.  

Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων (εκτός της γης) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο 
στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

• Κτίρια – τεχνικά έργα 2 -25 έτη 

• Μηχανολογικός εξοπλισμός 1-10 έτη 

• Μεταφορικά Μέσα 5-9 έτη 

• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-12,5 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και 
αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία 
του  όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημείωση 2.5). 

Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την 
πώληση και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που 
πραγματοποιείται η πώληση στο κονδύλι «Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων». 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αφορούν ανυψωτικά μηχανήματα που νοικιάζονται βάσει 
συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης μεταφέρονται στα αποθέματα όταν λήξει η σχετική μίσθωση και η 
αξία τους αναμένεται να ανακτηθεί μέσω πώλησης. 

2.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά άυλα  

Τα λοιπά άυλα περιλαμβάνουν άδειες λογισμικών προγραμμάτων. 

Οι αποκτηθείσες άδειες λογισμικών προγραμμάτων κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού. Αυτές οι 
δαπάνες αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των αδειών που 
κυμαίνεται από 4 έως 10 χρόνια. 

Μισθωτικά δικαιώματα 

Τα μισθωτικά δικαιώματα περιλαμβάνουν δικαιώματα επί συμβολαίων εμπορικής μίσθωσης 
μηχανημάτων, τα οποία αποκτήθηκαν από τρίτους με τη μεταβίβαση των εν λόγω μηχανημάτων. 

Τα αποκτηθέντα μισθωτικά δικαιώματα κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτησή τους. Αυτές οι δαπάνες αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο 
κατά τη διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων που μεταβιβάστηκαν και όπως αυτές επεκτάθηκαν. Η 
ωφέλιμη ζωή των δικαιωμάτων είναι 4 χρόνια. 

2.5. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
Η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. 

Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού 
που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, δυσμενείς μεταβολές στο 
τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας, αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή 
άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της 
ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και η απαξίωση και η φυσική βλάβη ενός στοιχείου. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η 
αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία 
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας 
χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που τις 
προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημιάς 
απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε αναγνωριστεί η 
ζημιά απομείωσης.   
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2.6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Επιπλέον, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος 
του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα 
που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά 
δικαιώματα επί των ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων. 

2.7. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
έχει απομειωθεί. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του 
χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία 
αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες 
αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημιά απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που 
η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία 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 πραγματικού επιτοκίου ή την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος 
πώλησης.  

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 
σε αυτήν όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της 
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές απομείωσης 
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

2.8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν κυρίως ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για πώληση. Τα 
αγοραζόμενα εμπορεύματα μεταφέρονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη σύναψη σύμβασης 
σχετικών συμβάσεων λειτουργικής  μίσθωσης.  

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού όρου.  

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να 
φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ 
κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
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Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των αποθεμάτων κατά την κανονική 
πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση τους και την πραγματοποίηση της διάθεσης. 

2.9. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάση της αρχής του 
δεδουλευμένου και τυχόν ζημιές απομείωσης. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπές απαιτήσεις» και 
«Προπληρωμένα έξοδα». 

2.10. Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που 
πουλήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το 
τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό. 
  
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο κόστος κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι 
έντοκες εμπορικές απαιτήσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του 
αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Eταιρείας.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης, σε 
περίπτωση που τα σχετικά ποσά είναι σημαντικά για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση τα εν λόγω ποσά αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που αφορούν.  

2.13. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που 
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των 
υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις 
αναγνωρίστηκαν αρχικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση 
στο αποσβέσιμο κόστος έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Στην περίπτωση που οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, 
αναγνωρίζονται αρχικά στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη τον ποσών που 
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την 
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ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως 
έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός αν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

2.14. Κόστος δανεισμού 
 
Το κόστος δανεισμού καταχωρείται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 

2.15. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και προβλέψεις 
 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των 
ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την 
παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της 
περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

Οι προβλέψεις της Εταιρείας αφορούν προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους (σημ. 2.17). 

2.16. Τρέχων φόρος εισοδήματος 
 
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και τις διαφορές από φορολογικούς 
ελέγχους προηγούμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει 
αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.  

2.17. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται και 
επιμετρώνται μεταγενέστερα με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των 
προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

2.18. Αναγνώριση εσόδων 
 

Το έσοδο αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 
αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις, 
επιστροφές και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου 
στην οποία καθίσταται δεδουλευμένο και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε 
δραστηριότητα της Εταιρείας, όπως περιγράφονται πιο κάτω.  

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αφορούν κυρίως το χονδρικό εμπόριο ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και 
άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στους τομείς της παραγγελειοληψίας και της 
αποθήκευσης. Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνουν επίσης πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω 
χρηματοδοτικών μισθώσεων. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται 
στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, τα αγαθά 
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γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή, τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να 
επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία. 

Η Εταιρεία βασίζει την εκτίμηση της για επιστροφές σε ιστορικά στοιχεία. 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Τα έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών της Εταιρείας αφορούν κυρίως τη συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων. 

(γ) Έσοδα από ενοίκια 

Τα έσοδα από ενοίκια αφορούν την ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων στα πλαίσια συμβάσεων που 
έχουν κατηγοριοποιηθεί ως λειτουργικές μισθώσεις (σημ. 2.19). Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

(δ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο. 

2.19. Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας μεταφέρονται στον μισθωτή 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  

(α) Η εταιρεία ως εκμισθωτής 

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια χρηματοδοτικών μισθώσεων, η καθαρή 
επένδυση στη μίσθωση αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Μεταγενέστερα, η απαίτηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο 
μειώνει το δάνειο και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.  

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων, παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Το έσοδα της μίσθωσης από 
λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της μίσθωσης. 

(β) Η εταιρεία ως μισθωτής 

Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη 
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί 
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές 
μισθώσεις. Την 31 Μαρτίου 2018 καθώς και τη προηγούμενη χρήση η Εταιρεία δεν μισθώνει πάγια με 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

2.20. Στρογγυλοποιήσεις 
 
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των 
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 Ακίνητα  Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος 
    1 Απριλίου 2016 472.185 8.015.706 1.041.964 9.529.854 

Προσθήκες 31.098 318.885 46.445 396.428 
Μεταφορά από τα αποθέματα - 2.109.290 - 2.109.290 
Μεταφορά σε αποθέματα - (1.295.081) - (1.295.081) 
Διαγραφές - (145.546) - (145.546) 
31 Μαρτίου 2017 503.282 9.003.254 1.088.409 10.594.945 

     1 Απριλίου 2017 503.282 9.003.254 1.088.409 10.594.945 
Προσθήκες 4.846 77.261 24.147 106.255 
Μεταφορά από τα αποθέματα - 2.897.155 - 2.897.155 
Μεταφορά σε αποθέματα - (1.450.586) - (1.450.586) 
Μειώσεις 2.583 (133.558) (11.087) (142.062) 
Διαγραφές (3.300) (12.422) (15.286) (31.008) 
31 Μαρτίου 2018 507.411 10.381.104 1.086.183 11.974.698 

     Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
    1 Απριλίου 2016 144.171 3.168.550 817.804 4.130.524 

Αποσβέσεις χρήσης 40.508 1.260.495 59.299 1.360.302 
Μεταφορά σε αποθέματα - (821.199) - (821.199) 
Τακτοποιητικές (101) 34.894 1.613 36.406 
Διαγραφές - (25.974) - (25.974) 
31 Μαρτίου 2017 184.578 3.616.766 878.716 4.680.060 

 
    1 Απριλίου 2017 184.578 3.616.766 878.716 4.680.060 

Αποσβέσεις χρήσης 48.954 1.480.519 52.527 1.582.000 
Μεταφορά σε αποθέματα - (859.170) - (859.170) 
Διαγραφές (539) 

 
(14.721) (15.260) 

31 Μαρτίου 2018 232.993 4.238.115 916.522 5.387.630 

 
    Αναπόσβεστη αξία στις  31 Μαρτίου 2017 318.705 5.386.488 209.693 5.914.885 

Αναπόσβεστη αξία στις  31 Μαρτίου 2018 274.418 6.142.989 169.661 6.587.068 
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4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 
Μισθωτικά 
δικαιώματα 

Λοιπά 
άυλα Σύνολο 

Κόστος 
   1 Απριλίου 2016 - 91.112 91.112 

Προσθήκες 
 

2.440 2.440 

31 Μαρτίου 2017 - 93.552 93.552 

    1 Απριλίου 2017 
 

93.552 93.552 

Προσθήκες 317.552 5.515 323.067 

Μειώσεις / Απομειώσεις 
 

(345) (345) 

31 Μαρτίου 2018 317.552 98.722 416.274 

    Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
   1 Απριλίου 2016 - 85.240 85.240 

Αποσβέσεις χρήσης 
 

928 928 

31 Μαρτίου 2017 - 86.168 86.168 

    1 Απριλίου 2017 
 

86.168 86.168 

Αποσβέσεις χρήσης 19.847 1.598 21.445 

31 Μαρτίου 2018 19.847 87.766 107.613 

    Αναπόσβεστη αξία στις  31 Μαρτίου 
2017 - 7.384 7.384 
Αναπόσβεστη αξία στις  31 Μαρτίου 
2018 297.705 10.956 308.661 

    
     

 
5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου ίση με τη λογιστική 
αξία τους. 
 
6. Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 
Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνουν μηχανήματα με υπολειμματική αξία  
€ 786.649 (2017: € 986.152). Το υπόλοιπο ποσό αποσβένεται με την είσπραξη των μισθωμάτων κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης.  
 
Στη χρήση 2018  ποσό € 147.894 καταχωρήθηκε ως έσοδο από τόκους από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(2017: €108.022). 
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7. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

  
Αριθμός κοινών 

μετοχών  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 

Σύνολο 

1 Απριλίου 2016 
 

383.393 
 

835.797 
 

835.797 

Μείωση 
 

(153.393) 
 

(334.397) 
 

(334.397) 

31 Μαρτίου 2017 
 

230.000 
 

501.400 
 

501.400 

       1 Απριλίου 2017 
 

230.000 
 

501.400 
 

501.400 

31 Μαρτίου 2018 
 

230.000 
 

501.400 
 

501.400 
 
 
Με την από 06.02.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μειώθηκε το 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των € 334.396,74 και αντίστοιχα ακυρώθηκαν 153.393 
μετοχές. Με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε €501.400 την 31.3.2018 
(31.3.2017: €501.400) και διαιρείται σε 230.000 κοινές μετοχές (31.3.2017: 230.000) ονομαστικής 
αξίας €2,18 εκάστη (31.3.2017: €2.18). Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 
 
 
8. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αφορούν το τακτικό αποθεματικό. 
 
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών 
(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του 
να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
 
9. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν το μακροπρόθεσμο μέρος του δανεισμού της 
Εταιρείας από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου (σημ.18). Την 31 Μαρτίου 2017 και 31 Μαρτίου 
2018 δεν υπάρχουν δάνεια που να είναι απαιτητά μετά από 5 έτη από την ημερομηνία ισολογισμού. 
 
 
10. Παροχές σε εργαζομένους 

 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού ανά κατηγορία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 και 
2017 έχει ως εξής: 
 

Μέσος Όρος Απασχολούμενου προσωπικού ανά κατηγορία: 
  

  

1.4.2017 έως 
31.3.2018 

1.4.2016 έως 
31.3.2017 

Υπάλληλοι 
 

91 85 
Εργάτες 

 
- 1 

Σύνολο 
 

91 86 
 
Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 
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1.4.2017 έως 

31.3.2018 
1.4.2016 έως 

31.3.2017 

Μισθοί και ημερομίσθια 
 

2.636.248 2.500.782 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 

 
537.286 511.380 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 

94.990 (6.385) 
Λοιπές παροχές 

 
162.106 129.545 

Σύνολο 
 

3.430.630 3.135.322 
 
 
11. Λοιπά έξοδα και ζημίες 

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως εξής: 
 
 

 

1.4.2017 έως 
31.3.2018 

1.4.2016 
έως 

31.3.2017 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 853.185 979.282 
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 785.734 732.467 
Λοιπές παροχές τρίτων 220.526 228.407 
Λοιποί φόροι και τέλη 53.081 45.004 
Έξοδα κίνησης και ταξιδίων 342.456 353.137 
Μεταφορικά έξοδα 430.931 446.502 
Λοιπά έξοδα 308.071 528.879 
Σύνολο λοιπών εξόδων 2.993.984 3.313.678 

 
 
 
12. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 

 

 

1.4.2017 έως 
31.3.2018 

1.4.2016 
έως 

31.3.2017 
Απομείωση  περιουσιακών στοιχείων  (10.804) 100.577 
Απομείωση απαιτήσεων  53.223 32.632 
Σύνολο απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων 42.418 133.209 

 
 
 
13. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα/ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

 

 1.4.2017 έως 
31.3.2018  

1.4.2016 
έως 

31.3.2017 
Έσοδα τόκων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 
147.894 

 
107.408 

Έσοδα τόκων τραπεζικών καταθέσεων  
 

362 
 

614 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  

 
148.256 

 
108.022 
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1.4.2017 έως 
31.3.2018 

 

1.4.2016 
έως 

31.3.2017 
Έξοδα τόκων ενδοεταιρικών δανείων (σημ. 17) 

 
230.281 

 
215.690 

Λοιπά έξοδα τραπεζών  
 

22.039 
 

17.644 
Χρεωστικοί  τόκοι και συναφή έξοδα  

 
252.320 

 
233.334 

 
 
14. Δεσμεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Κατά την 31.3.2018 και 31.3.2017 δεν υπήρχαν υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν 
αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί.  
 
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
 
Το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που αφορούν εκμισθώσεις κτιρίων 
και αυτοκινήτων που αναμένεται να δοθεί βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων είναι: 
 
 

 
2018 2017 

Κτίριο 
  Έως 1 έτος 507.000,00 413.080,00 

Από 1 έως 5 έτη 253.500,00 760.500,00 
Σύνολο 760.500,00 1.173.580,00 

   Αυτοκίνητα 
  Έως 1 έτος 139.179,53 163.688,00 

Από 1 έως 5 έτη 132.362,98 256.488,00 
Σύνολο 271.542,51 420.176,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως: 
 
 

  
31.3.2018 31.3.2017 

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 
 

41.300 43.032 
Εγγυητικές εξασφάλισης απαιτήσεων 

 
- - 

  
41.300 43.032 

 
 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  
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Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. 
 
Σχετικά με τις χρήσεις 2010 και 2011, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο 4446/2016 θεσπίστηκε 
η παράταση της παραγραφής  της χρήσης που έληξε στην 31 Μαρτίου 2011 κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι 
της 31 Δεκεμβρίου 2017 αντί της 31 Δεκεμβρίου 2016 για υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί μέχρι 
την 31/12/2016 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίες ή εντολές και 
αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η 
Εταιρεία δεν έχει λάβει οποιαδήποτε εντολή ή αίτηση κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, σύμφωνα με την 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’ αριθμό 1738/2017, η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων 
είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές.  
 
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων 
για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις 
χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, όπως επίσης και για τις φορολογίες 
κεφαλαίου (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 
2459/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του ν.δ/τος 118/1973. Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία 
του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων ελλείψει υφισταμένης στον 
Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του 
Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα 
εικοσαετή παραγραφή. 
 
Συνεπώς, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί τις φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων που έληξαν την 
31 Μαρτίου 2010, 2011, 2012 και 2013 ως οριστικές. 
 
Επιπρόσθετα για τις χρήσεις 2011 και έπειτα, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνταν να λαμβάνουν «Ετήσιο 
Φορολογικό Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στο άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994 (το άρθρο 65α του 
Νόμου 4174/2013 είχε εφαρμογή για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου 2014), το οποίο 
εκδίδεται, μετά τη διενέργεια ειδικού σχετικού ελέγχου από τον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
που ελέγχει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
Για τις χρήσεις που έληξαν από την 31η Μαρτίου 2012 έως την  31η Μαρτίου 2016 ο φορολογικός 
έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και δεν προέκυψαν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίστηκαν στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων χρήσεων.  
 
Για χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το «Ειδικό Φορολογικό 
Πιστοποιητικό» είναι προαιρετικό. Η Διοίκηση της εταιρείας επέλεξε για την χρήση που έληξε την 31η 
Μαρτίου 2017 να μην λάβει το «Ειδικό Φορολογικό Πιστοποιητικό» από τον  νόμιμο ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Οι φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2017 
δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου το φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης 
αυτής δεν έχει καταστεί οριστικό. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και 
των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Επίσης κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2017 ολοκληρώθηκε ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος της χρήσης που έληξε την 31 
Μαρτίου 2009, από τον οποίο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού Ευρώ 99.146,54. 
Το ποσό αυτό έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης και έχει καταχωρηθεί στον λογαριασμό 
«Φόροι εισοδήματος» της κατάστασης αποτελεσμάτων της προαναφερόμενης χρήσεως που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2017. 
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Για τη χρήση που έληξε από την 31η Μαρτίου 2018 η Διοίκηση της εταιρείας επέλεξε να λάβει το 
«Ειδικό Φορολογικό Πιστοποιητικό» από τον  νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (PricewaterhouseCoopers Α.Ε.) και δεν προέκυψαν 
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίστηκαν 
στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
 
16. Συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι η μητρική εταιρεία Toyota Material Handling Europe AB 
καθώς και λοιπά συνδεδεμένα μέρη που αφορούν εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Toyota Industries 
Corproration. 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 
 
 

Πωλήσεις αγαθών 
   

  

1.4.2017 
έως 

31.3.2018 

1.4.2016 έως 
31.3.2017 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

13.569 - 

  
13.569 - 

    Πωλήσεις υπηρεσιών 
   

  

1.4.2017 
έως 

31.3.2018 

1.4.2016 έως 
31.3.2017 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

3.040 2.232 

  
3.040 2.232 

    Αγορές αγαθών 
   

  

1.4.2017 
έως 

31.3.2018 

1.4.2016 έως 
31.3.2017 

Μητρική  
 

- - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

12.319.440 7.060.273 

  
12.319.440 7.060.273 

    

    Αγορές υπηρεσιών 
   

  

1.4.2017 
έως 

31.3.2018 

1.4.2016 έως 
31.3.2017 

Μητρική  
 

167.725 179.366 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

146.014 121.639 

  
313.740 301.005 
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Τόκοι χρήσης 
   

  

1.4.2017 
έως 

31.3.2018 

1.4.2016 έως 
31.3.2017 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

230.281 215.690 

  
230.281 215.690 

 
 
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως υπηρεσίες διοικητικής και 
μηχανογραφικής υποστήριξης. 
 
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 
 
 
 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
   

  
31.3.2018 31.3.2017 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

- 334.228 

  
- 334.228 

    Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 
   

  
31.3.2018 31.3.2017 

Μητρική  
 

71.358 39.761 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 
3.659.007 293.363 

  
3.730.365 333.124 

 
 
Τα δάνεια με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 
 

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 
   

    
  

31.3.2018 31.3.2017 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 
16.691.293 16.318.104 

  
16.691.293 16.318.104 

 
 
Την 31 Μαρτίου 2018, από το συνολικό δανεισμό της Εταιρείας ποσό € 4.545.468 αφορά 
μακροπρόθεσμο μέρος και περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» 
(2017: €2.153.324) ενώ ποσό €12.145.825 αφορά βραχυπρόθεσμο μέρος και περιλαμβάνεται στο 
κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις» (2017: €14.164.780). Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας από 
συνδεδεμένα μέρη είναι 3,41%.  
   

Παροχές προς τη Διοίκηση 
   

  
    

  

1.4.2017 
έως 

31.3.2018 

1.4.2016 έως 
31.3.2017 

Μισθοί, αμοιβές μελών ΔΣ και άλλες βραχυπρόθεσμες 
εργασιακές παροχές  412.652 486.825 

  
412.652 486.825 

21 
 



TOYOTA MATERIAL HANDLING  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
GREECE A.E  31 Μαρτίου 2018 

(Όλα τα ποσά σε €) 
 

 

  
 
 
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς μέλη της Διοίκησης κατά τις 
ημερομηνίες Ισολογισμού. 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη της Διοίκησης. 
 
 
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Δεν προέκυψαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού.   
 
 
 

 
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

SAMUEL COLES 
ΑΡ.ΔΙΑΒ: GBR 508756853 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ 
Α.Δ.Τ: AB614995 

ACCOUNTING SOLUTIONS 
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 924/08 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ 
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 97857 / Α’ ΤΑΞΗΣ 
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