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Νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη
1. Γάθλε Αλαζηαζίνπ Φνπξιή, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
2. Ιήδα Πηπιηαλνχ Φνπξιή, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
3. Ληθφιανο Φσηίνπ Σαξκαληάο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

ΓΖΙΩΛΝΚΔ ΝΡΗ
εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
α. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1 - 31/12/2012 ηεο Δηαηξείαο, πνπ θαηαξηίζηεθαλ
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηεο
INTERSPORT ATHLETICS ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
β. Ζ Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.

Βάξε, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Ζ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Γάθλε Αλ. Φνπξιή

Ιήδα Πη. Φνπξιή

Ληθφιανο Φση. Σαξκαληάο
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Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο
INTERSPORT ATHLETICS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
ηεο ρξήζεσο 2012 (1/1 – 31/12/2012)

Πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηνπ έηνπο 2013
Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη,
Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζαο ππνβάινπκε
γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 31/12/2012 ηεο Δηαηξείαο INTERSPORT
ATHLETICS AΛΩΛΚΖ EΚΞΝΟΗΘΖ EΡΑΗΟΔΗΑ (ζην εμήο Δηαηξεία).

1. Ζ εηαηξεία – Θιάδνο Γξαζηεξηόηεηαο
Ν θχξηνο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εκπνξία (ρνλδξηθή θαη ιηαληθή), εηζαγσγή θαη εμαγσγή,
θαηαζθεπή θαη επεμεξγαζία παληφο ηχπνπ θαη θχζεσο, εηδψλ ελδχζεσο θαη ππνδήζεσο, θαζψο θαη
παληφο είδνπο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ εηαηξεία είλαη άκεζα ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο FOURLIS A.E.
Ππκκεηνρψλ ε νπνία θαηέρεη πνζνζηφ 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.
Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη άκεζα ζηηο παξαθάησ εηαηξείεο:
INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD κε θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε
Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.
GENCO BULGARIA EOOD κε θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Βνπιγαξία ζηελ νπνία ε Δηαηξεία
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.
INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. κε θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Ρνπξθία
ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.
GENCO TRADE SRL κε θαηαζηαηηθή έδξα ζηε Ονπκαλία ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε
πνζνζηφ 58,85% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.
Νη παξαπάλσ εηαηξείεο ελνπνηνχληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο
Δηαηξείαο FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο θαη
αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα (http://www.fourlis.gr) .

2. Απνηειέζκαηα εηαηξείαο
Ζ Δηαηξεία θαη ην 2012 εθαξκφδεη πνιηηηθή πνπ εληζρχεη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη
εμαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε πνηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πψιεζεο. Δπίζεο,
ζεκαληηθνί άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο, είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ κε
παξάιιειε κεγηζηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπλεξγηψλ εληφο ηνπ Νκίινπ θαη ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ εμφδσλ κε ζηφρν ησλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο.
Ξαξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε Δηαηξεία ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία. Θαηά ηε
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ρξήζε ηνπ 2012 πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο ζρεδίσλ πξνζζέηνληαο ζην
δίθηπν ηεο ζηελ Διιάδα δχν (2) Θαηαζηήκαηα: ζην Ζξάθιεην ηελ 15/3/2012 θαη ζηε Οφδν ηελ
10/8/2012. Δπίζεο, εληφο ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Θαηαζηήκαηνο Ρζηκηζθή
ζηε Θεζζαινλίθε ζε λέν κεγαιχηεξν θηίξην επί ηεο ίδηαο νδνχ.
Πήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά ηξηάληα ελλέα (39) Θαηαζηήκαηα INTERSPORT ζηελ Διιάδα. Δπίζεο,
κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη αλαπηχμεη δίθηπν Θαηαζηεκάησλ INTERSPORT ζην
εμσηεξηθφ κε είθνζη δχν (22) Θαηαζηήκαηα ζηε Ονπκαλία (κε ηελ επσλπκία GENCO TRADE SRL),
δεθαέμη (16) Θαηαζηήκαηα ζηελ Ρνπξθία (κε ηελ επσλπκία INTERSPORT ATLETİK), ηέζζεξα (4)
Θαηαζηήκαηα ζηε Βνπιγαξία (κε ηελ επσλπκία GENCO BULGARIA EOOD) θαη ηξία (3) Θαηαζηήκαηα
ζηελ Θχπξν (κε ηελ επσλπκία INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD).
Πηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 31/12/2012 κε ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν ηνπ 2011, θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, κε ζηφρν λα αλαδείμνπκε ηελ πξαγκαηηθή
εηθφλα ηεο πνξείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν
αλαθνξάο.
Ξνζά ζε επξψ

2012

Ξσιήζεηο

2011

2012/ 2011

67.587

66.553

1.01

Θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ (EBITDA)

6.251

6.100

1.02

Θέξδε/ δεκίεο πξν θφξσλ

3.341

3.500

0.95

3.Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οκίινπ
Πηελ ελφηεηα απηή εθζέηνπκε βαζηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή
δηάξζξσζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε, ηφζν γηα ηε ρξήζε 2012 φζν θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2011.
Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο:
2012

2011

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/ Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ

47.98%

62.40%

Πχλνιν πνρξεψζεσλ/ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη
πνρξεψζεσλ

55.79%

50.50%

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ/ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη
πνρξεψζεσλ

44.21%

49.50%

134.07%

124.62%

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/ Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο
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Γείθηεο Απόδνζεο θαη Απνδνηηθόηεηαο:
2012
Απνηειέζκαηα Δθκεηάιιεπζεο/ Πχλνιν Ξσιήζεσλ
Θέξδε πξν Φφξσλ/ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

2011
6.17%

6.20%

11.42%

14.16%

3. Πνξεία εξγαζηώλ – εκαληηθά γεγνλόηα
Ρελ 5ε Πεπηεκβξίνπ 2012 νινθιεξψζεθε απφ ηελ INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ. ε εμαγνξά ηνπ
πνζνζηνχ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηεο εηαηξείαο INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ
TİCARET A.Ş.
Ρελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
θαηαβνιή κεηξεηψλ:
Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο INTERSPORT ATHLETICS A.E.Δ. θαηά ην πνζφ
ησλ € 1.994.039, κε έθδνζε 67.940 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ,
νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη ελλέα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηψλ (€ 29,35) ε θάζε κία κεηνρή,
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 23/8.2.2012 απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. Ζ αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ εηαηξεία FOURLIS Α.Δ.
ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ.
Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο GENCO BULGARIA EOOD απφ 4.407.260,00 BGN
ζε 8.307.260,00 BGN, ήηνη θαηά ην πνζφ ησλ 3.900.000,00 BGN, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ.
252/8.2.2012 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο INTERSPORT ATHLETICS
Α.Δ.Δ., δπλάκεη ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε.
Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο GENCO TRADE SRL, θαηά ην πνζφ ησλ RON 29.730.415,00,
κε ηελ έθδνζε 7.150 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο RON 4.158,10 ε θάζε
κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ απφ 28/5/2012 θαη 26/11/2012 απνθάζεσλ ηεο FOURLIS Α.Δ.
ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Δηαηξεία
INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ., ζε εθηέιεζε ησλ απφ 1/6/2012, 2/7/2012 θαη 10/12/2012
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηήο θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2012.
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Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET
A.Ş., θαηά ην πνζφ ησλ TL 18.850.000,00 , κε ηελ έθδνζε 18.850.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ
κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο TL 1,00 ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ηεο απφ 10/12/2012
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ., δπλάκεη ηεο
νπνίαο απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε, θαζψο θαη ηεο απφ
22/12/2012 απνθάζεσο ηεο έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο INTERSPORT ATLETİK
MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. Πεκεηψλεηαη φηη, έλαληη θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ. ζηελ σο άλσ αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, είρε θαηαβιεζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ην πνζφ ησλ TL 11.525.001,00 θαη, θαηφπηλ
ηεο σο άλσ απνθάζεσο γηα ηελ ΑΚΘ, θαηαβιήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά ην πνζφ ησλ TL
7.324.999,00.

4. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο
Πήκεξα, ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, νη εθηηκήζεηο γηα ην 2013 είλαη φηη ζα
έρνπκε έλα αθφκα έηνο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο
ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ.
Ξαξά ηηο ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο, ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα πινπνηεί ην επελδπηηθφ ηεο
πξφγξακκα, πξνζαξκφδνληαο ηηο ελέξγεηεο ηεο ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην
καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ππλνιηθά ν θιάδνο ηεο ιηαληθήο αζιεηηθψλ εηδψλ ηνπ Νκίινπ FOURLIS
έρεη αλαπηχμεη δίθηπν νγδφληα ηεζζάξσλ (84) Θαηαζηεκάησλ INTERSPORT ζε Διιάδα, Ονπκαλία,
Βνπιγαξία, Θχπξν θαη Ρνπξθία, θαη αλακέλεηαη ην 2013 λα πξνζζέζεη επηπιένλ πέληε (5) λέα
Θαηαζηήκαηα ζην δίθηπφ ηνπ.
Ζ πνιηηηθή ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπλεξγηψλ εληφο ηνπ Νκίινπ FOURLIS ζα ζπλερηζηεί θαη γηα ην
έηνο 2013.
Ζ «Αθεξαηφηεηα», ν «Αιιεινζεβαζκφο» θαη ε «Απνηειεζκαηηθφηεηα» ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηηο
αμίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ FOURLIS επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.

5. Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία
α) Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν
επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δηεθπεξαηψλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε
ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Νκίινπ FOURLIS. Ζ
ππεξεζία

δηαρείξηζεο

ραξηνθπιαθίνπ

πξνζδηνξίδεη,

εθηηκά

θαη

αληηζηαζκίδεη

ηνπο

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο.
πλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη:
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε
δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα (CHF, USD) ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ λφκηζκα, νη νπνίνη δελ θξίλνληαη
ζεκαληηθνί.
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Θίλδπλνη επηηνθίσλ θαη ξεπζηόηεηαο:
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ιφγσ κηαο ελδερφκελεο κειινληηθήο
κεηαβνιήο ησλ θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ηακεηαθέο
εηζξνέο ή/ θαη εθξνέο, πνπ ζπλδένληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή/ θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ δηαηήξεζεο επαξθψλ ηξαπεδηθψλ
πηζησηηθψλ νξίσλ αιιά θαη ζεκαληηθψλ δηαζεζίκσλ.
β) εκαληηθέο Δπίδηθεο Τπνζέζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ππνζέζεηο πνπ ε έθβαζή ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ απφ 1/1 - 31/12/2012.

6. Θνηλσληθή Τπεπζπλόηεηα
Ρν πξφγξακκα Θνηλσληθήο πεπζπλφηεηαο ηεο εηαηξίαο εληάζζεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Γηεχζπλζεο
Θνηλσληθήο πεπζπλφηεηαο ηνπ Νκίινπ FOURLIS.
Πε απηφ ην πιαίζην ε INTERSPORT θαη ην 2012 αλέπηπμε ην δηθφ ηεο πξφγξακκα Θνηλσληθήο
πεπζπλφηεηαο κε ηίηιν ΦΡΑΛΝΚΔ ΠΡΑ ΑΘΟΑ, θαη επηζθέθζεθε δεκνηηθά ζρνιεία αθξηηηθψλ
πεξηνρψλ ησλ λνκψλ ηεο Θξήηεο θαη κνίξαζε αζιεηηθφ εμνπιηζκφ γηα ηηο αζινπαηδηέο ησλ καζεηψλ,
ελψ αζιεηέο κίιεζαλ ζηνπο καζεηέο γηα ηα νθέιε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο γηα ηε
δσή ηνπο.
Νη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο, είραλ ηελ
επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηαηξηθέο - δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε δηαγλσζηηθά θαη
ηαηξηθά θέληξα ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ζε Αζιεηηθά Ρνπξλνπά,η ζπλέρηζαλ ηα
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη “energy saving” θαη ιίγν πξηλ ηηο γηνξηέο ησλ Σξηζηνπγέλλσλ,
ζπγθέληξσζαλ ηξφθηκα, είδε πξψηεο αλάγθεο θαη ξνπρηζκφ θαη ηα δηέζεζαλ ζε Ηδξχκαηα θαη
Νξγαληζκνχο.

7. πλαιιαγέο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξείαο ζεσξνχληαη ε κεηξηθή Δηαηξεία ηνπ Νκίινπ FOURLIS, νη
ζπγαηξηθέο ηεο, νη ινηπέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ FOURLIS, ε Γηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο.
Ρν 2012 νινθιεξψζεθε ε θεληξηθνπνίεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Νκίινπ ζηελ Διιάδα
θαη ε INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ. ιακβάλεη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ, δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο
απφ ηελ εηαηξεία FOURLIS Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ.
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα
κέξε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
INTERSPORT ATHLETICS A.E.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2012 έσο 31/12/2012
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31/12/2012
Απαηηήζεηο από:

FOURLIS HOLDINGS SA

4

67

FOURLIS TRADE ΑΔΒΔ

4

0

SERVICE ONE

5

0

TRADE LOGISTICS SA

3

0

80

2

HOUSE MARKET ΑΔ
INTERSPORT CYPRUS

1,089

506

GENCO TRADE SRL

3,018

2,309

GENCO BULGARIA

844

1,332

INTERSPORT ATLETIK

480

124

5,525

4,340

ύλνιν
Τπνρξεώζεηο πξνο:

31/12/2011

SPEEDEX ΑΔ

76

40

327

118

FOURLIS TRADE ΑΔΒΔ

2

11

TRADE LOGISTICS SA

31

31

FOURLIS HOLDINGS SA

HOUSE MARKET ΑΔ

0

24

106

72

GENCO TRADE SRL

19

18

GENCO BULGARIA

106

0

INTERSPORT CYPRUS

INTERSPORT ATLETIK
ύλνιν

5

98

673

413

Νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ FOURLIS δηελεξγνχληαη βάζεη ηεο «αξρήο ησλ ίζσλ
απνζηάζεσλ» (arm’s length principle).
Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2011 αλαιχνληαη σο εμήο:
2012
Θχθινο εξγαζηψλ
Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
ύλνιν

2011
8,008
1

8,333
1

8,009

8,335

2012
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο
ύλνιν

2011
740
203

114
112

943

226

8. Απαζρνινύκελν αλζξώπηλν δπλακηθό
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2012 είλαη 497
άηνκα (480 ηελ 31/12/2011).

9. πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο
Πηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 δφζεθαλ ακνηβέο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζε κέιε ηεο Γηνίθεζεο γηα
INTERSPORT ATHLETICS A.E.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2012 έσο 31/12/2012
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ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Δηαηξεία σο εμήο:

2012
Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

10. εκαληηθά

γεγνλόηα

κεηά

2011
279

ηελ

εκεξνκελία

ζύληαμεο

364

ησλ

Δηήζησλ

Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο από 1/1/2012 έσο 31/12/2012.
Πχκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν N.4110 (23/1/2013) απμάλεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα απφ 20% ζε 26% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηά ηελ 31/12/2012 γηα ηελ
εηαηξία ππνινγηδφηαλ κε βάζε ην λέν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζα πξνέθππηε αχμεζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά πνζφ επξψ 12 ρηι ην νπνίν ζα σθεινχζε ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Νινθιεξψλνληαο ηελ Έθζεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πξνηείλνπκε πξνο
ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηνπ 2012, λα κε δηαλεκεζεί κέξηζκα.
Ζ παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο επίζεο θαη νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 1/1 - 31/12/2012, νη Πεκεηψζεηο επί ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ θαη ε Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Αλεμάξηεησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ, δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Νκίινπ: http://www.fourlis.gr
Βάξε, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
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Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 14 έσο 53, ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 21/2/2013 θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο:

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Γάθλε Α. Φνπξιή
ΑΡ/ Φ - 019071

Ληθφιανο Φ. Σαξκαληάο
ΑΡ/ Σ - 090035

Ν Ξεξηθεξεηαθφο Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο

Ζ Γηεπζχληξηα Ινγηζηεξίνπ

Ησάλλεο Λ. Ξξνβαηάθεο
ΑΡ/ ΑΔ 525162

Αζαλαζία Ππ. Θαηζαληψλε
ΑΡ/ ΑΕ 073708
ΑΟ. ΑΓ. Ν.Δ.Δ. Α ΡΑΜΖΠ 30674
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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο INTERSPORT ATHLETICS A.E.E.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο INTERSPORT ATHLETICS A.E.E., νη νπνίεο
απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο,
ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη τος Ελεγκτή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό
καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα
ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό
ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ
θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ,
ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ
ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη
αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο INTERSPORT ATHLETICS A.E.E. θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2012
θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή
ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Επξσπατθή Έλσζε.
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη
37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2013
Η ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΤ
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 13301
ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ)
ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε.
11Ο ΥΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ
144 51 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 107
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Θαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2011.
(πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγ εηηθό

εκείσζε

31/12/2012

31/12/2011

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6

9,194

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

7

900

998

Ππκκεηνρέο

8

22,828

7,416

1,466

1,240

Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη

20

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγ εηηθνύ

9,063

39

54

34,428

18,771

18,905

20,697

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγ εηηθνύ
Απνζέκαηα

9

Φφξνο εηζνδήκαηνο εηζπξαθηένο

2

0

Απαηηήζεηο απν πειάηεο

10

5,684

4,412

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

11

1,165

1,585

Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα

12

5,998

4,455

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγ εηηθνύ

31,754

31,149

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ

66,182

49,920

10,137

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Ίδηα θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην

13

12,132

Απνζεκαηηθά

14

987

851

16,120

13,723

29,239

24,712

Αδηαλέκεηα θέξδε
ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (α)
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

18

13,000

0

Ξαξνρέο πξνζσπηθνχ

16

247

212

13,247

212
4,989

ύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

18

2,000

Φφξνο εηζνδήκαηνο

20

224

143

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

19

21,472

19,863

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

23,696

24,996

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β)

36,943

25,207

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (α)+(β)

66,182

49,920

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 53, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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Θαηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2012
θαη ηελ πεξίνδν 01/01-31/12/2011
(Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

εκείσζε 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Έζνδα πσιήζεσλ
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Κηθηό θέξδνο/(δεκηά)

67,587

66,553

(37,794)

(37,658)

29,793

28,895

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο

5

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

5

(22,675)

(22,392)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

5

(2,776)

(2,719)

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο

5

(475)

Θέξδε/(δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο

302

4,169

753

(415)
4,123

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ

5

(861)

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ

5

33

38

3,341

3,500

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο (Α)

20

(774)
2,567

(661)

(767)
2,733

Σα θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο (Α)

2,567

2,733

2,567

2,733

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο)
Αλαινγηζηηθά θέξδε/ (δεκίεο) επί πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κεηά απφ θφξν
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Β)
πγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

(20)

(75)

(20)

(75)

2,547

2,658

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 53, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2012 θαη ηελ πεξίνδν 01/01-31/12/2011
(Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Κεηνρηθό
θεθάιαην

Απνζεκαηηθά

7,338

738

0

0

0

0

πφινηπν ηελ 1.1. 2011

Αδηαλέκεηα
ύλνιν
θέξδε/
Ηδίσλ
(πζζσξεπκέλεο
Θεθαιαίσλ
δεκηέο)
11,172
19,247

πγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) πεξηόδνπ
Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) πεξηφδνπ
Αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) επί πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
πγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο

2,733
(75)
2,658

2,733
(75)
2,658

πλαιιαγ έο κε κεηόρνπο θαηαρσξεκέλεο απ'επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
Δθδνζείζεο κεηνρέο

2,800

0

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθνχ

0

96

Απνζεκαηηθφ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ

0

18

2,800

114

10,137

851

13,723

24,712

10,137

851

13,723

24,712

0

0

0

0

2,567
(20)
2,547

2,567
(20)
2,547

ύλνιν ζπλαιιαγ ώλ κε κεηόρνπο
Τπόινηπν ηελ 31.12. 2011
πφινηπν ηελ 1.1. 2012

0
(106)
0
(106)

2,800
(11)
18
2,807

πγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) πεξηόδνπ
Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) πεξηφδνπ
Αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) επί πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
πγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο
πλαιιαγ έο κε κεηόρνπο θαηαρσξεκέλεο απ'επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
Δθδνζείζεο κεηνρέο

1,994

0

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθνχ

0

119

Απνζεκαηηθφ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ

0

17

Θαζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απεπζείαο ζηελ θαη.κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ζπλαιιαγ ώλ κε κεηόρνπο
Τπόινηπν ηελ 31.12. 2012

0

1,994

(119)
0

0

0

(31)

1,994

136

(150)

12,132

987

16,120

0
17
(31)
1,980
29,239

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 53, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2012 θαη ηελ
πεξίνδν 01/01-31/12/2011
(Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)
1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Ιεηηνπξγ ηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξό θέξδνο πξν θόξσλ (πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

3,341

3,500

Απνζβέζεηο

2,082

1,977

Ξξνβιέςεηο

239

124

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

(16)

(17)

4

183

859

646

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνηειέζκαηα (έζνδα - έμνδα - θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/κείνλ πξνζ. γ ηα κεηαβ. ινγ . θεθαιαίνπ θίλεζεο ζρεηηθέο κε ιεηη. δξαζη.:
Κείσζε / (αχμεζε) ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ

1,572

Κείσζε / (αχμεζε) ινγαξηαζκψλ απαηηήζεσλ

(1,080)

(Κείσζε) / αχμεζε ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

1,566

137
1,733
(314)

Κείνλ
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

(817)
(675)

(629)
(734)

7,075

6,607

(15,412)

(4,806)

(2,139)
14

(2,561)
7

(17,536)

(7,360)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ )
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ )
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

1,994

2,800

18,979
(8,968)

234
(3,623)

12,005

(590)

1,544

(1,343)

4,455

5,797

5,998

4,455

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 53, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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εκεηώζεηο

επί

ησλ

Οηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ

ηεο

31εο

Γεθεκβξίνπ 2012
1. ύζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο
1.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Ζ έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ Ιεσθφξν Βάξεο 60, ζηελ Βάξε Αηηηθήο. Δίλαη
εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ
Α.Δ. ΑΟ. ΚΑΔ 46209/04/Β/00/278(07)
H Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΗΛTERSPORT ATHLETICS ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη κε ην
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ.» ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 θαη ε δηάξθεηα ηεο
Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη νξηζηεί ζηα 50 έηε, ήηνη κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ έηνπο
2050. Ζ εηαηξεία είλαη άκεζα ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο FOURLIS A.E. Ππκκεηνρψλ ε νπνία θαηέρεη
πνζνζηφ 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.
Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε:
1.

Γάθλε

Φνπξιή

ηνπ Αλαζηαζίνπ

Ξξφεδξνο Γ.Π.

2.

Ιήδα

Φνπξιή

ηνπ Πηπιηαλνχ

Αληηπξφεδξνο Γ.Π.

3.

Ληθφιανο

Σαξκαληάο

ηνπ Φσηίνπ

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

4.

Απφζηνινο

Ξεηαιάο

ηνπ Γεκεηξίνπ

Πχκβνπινο

5.

Γεξάζηκνο

Αγνξάλνο

ηνπ Γεσξγίνπ

Πχκβνπινο

6.

Αληψληνο

Καθξήο

ηνπ Απνζηφινπ

Πχκβνπινο

7.

Καξία

Θενδνπιίδνπ

ηνπ Ησάλλε

Πχκβνπινο

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2012 είλαη 497
άηνκα (480 ηελ 31/12/2011).

1.2. Αληηθείκελν Γξαζηεξηόηεηαο
Ζ Δηαηξεία έρεη σο αληηθείκελν ηελ εκπνξία (ρνλδξηθή θαη ιηαληθή), εηζαγσγή θαη εμαγσγή, θαηαζθεπή
θαη επεμεξγαζία παληφο ηχπνπ θαη θχζεσο, εηδψλ ελδχζεσο θαη ππνδήζεσο, παληφο είδνπο αζιεηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
Νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη άκεζα ε INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ., είλαη νη εμήο:
Δπσλπκία
GENCO BULGARIA EOOD

Έδξα
% ζπκκεηνρήο
Βνπιγαξία
100,00

INTERSPORT ATΖLETICS (CYPRUS) LTD

Θχπξνο

100,00

INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Ρνπξθία

100,00

GENCO TRADE SRL

Ονπκαλία

58,85

Ρελ 5/9/2012 νινθιεξψζεθε απφ ηελ INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ. ε εμαγνξά ηνπ πνζνζηνχ ησλ
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δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηεο εηαηξείαο INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Ρελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
θαηαβνιή κεηξεηψλ:
Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο INTERSPORT ATHLETICS A.E.Δ. θαηά ην πνζφ
ησλ € 1.994.039, κε έθδνζε 67.940 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ,
νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη ελλέα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηψλ (€ 29,35) ε θάζε κία κεηνρή,
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 23/8.2.2012 απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. Ζ αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ εηαηξεία FOURLIS Α.Δ.
ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ.
Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο GENCO BULGARIA EOOD απφ 4.407.260,00 BGN
ζε 8.307.260,00 BGN, ήηνη θαηά ην πνζφ ησλ 3.900.000,00 BGN, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ.
252/8.2.2012 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο INTERSPORT ATHLETICS
Α.Δ.Δ., δπλάκεη ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε.
Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο GENCO TRADE SRL, θαηά ην πνζφ ησλ RON 29.730.415,00,
κε ηελ έθδνζε 7.150 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο RON 4.158,10 ε θάζε
κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ απφ 28/5/2012 θαη 26/11/2012 απνθάζεσλ ηεο FOURLIS Α.Δ.
ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Δηαηξεία
INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ., ζε εθηέιεζε ησλ απφ 1/6/2012, 2/7/2012 θαη 10/12/2012
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηήο θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2012.
Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET
A.Ş., θαηά ην πνζφ ησλ TL 18.850.000,00 , κε ηελ έθδνζε 18.850.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ
κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο TL 1,00 ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ηεο απφ 10/12/2012
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ., δπλάκεη ηεο
νπνίαο απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε, θαζψο θαη ηεο απφ
22/12/2012 απνθάζεσο ηεο έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο INTERSPORT ATLETİK
MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. Πεκεηψλεηαη φηη, έλαληη θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.Δ. ζηελ σο άλσ αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, είρε θαηαβιεζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ην πνζφ ησλ TL 11.525.001,00 θαη, θαηφπηλ
ηεο σο άλσ απνθάζεσο γηα ηελ ΑΚΘ, θαηαβιήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά ην πνζφ ησλ TL
7.324.999,00.

2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
2.1 Βάζε θαηάξηεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ
Δηαηξεία δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ιφγσ εθαξκνγήο
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ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ ΓΙΞ 27.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012, ηελ
21/2/2013. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη
δηαθνξνπνηήζεηο ζε πνζά νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

2.2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο
Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ ΓΞΣΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβαίλεη ζε
εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ππφ εμέηαζε
ρξήζε. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Νη εθηηκήζεηο
βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά
γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη αλακελφκελα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Νη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, παξαδνρέο
θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ
θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο εθάζηνηε θηλδχλνπο.
Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο, ε Γηνίθεζε έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα θνλδχιηα πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζηεί ζηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο:
Δθηηκήζεηο:
Αλαγλψξηζε

αλαβαιιφκελσλ

θφξσλ

ελεξγεηηθνχ:

αλαβαιιφκελνη

θφξνη

ελεξγεηηθνχ

αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα πξνθχςνπλ θνξνινγηθά θέξδε έλαληη ησλ
νπνίσλ θνξνινγηθέο δεκίεο δχλαληαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη νη πηζησηηθνί θφξνη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ελεξγεηηθνχ απαηηεί ζεκαληηθέο
εθηηκήζεηο θαη θξίζε αλαθνξηθά κε ηελ κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο
Δηαηξείαο θαζψο θαη ην χςνο θαη ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.
Έιεγρνο απνκείσζεο επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο: ε κεηξηθή Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ εμεηάδεη ηελ χπαξμε ή κε ελδείμεσλ απνκείσζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο.
Ν πξνζδηνξηζκφο χπαξμεο ελδείμεσλ απνκείσζεο απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβεί ζε θξίζεηο
αλαθνξηθά κε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν
επεξεάδνπλ ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ αμηνινγεζεί φηη
ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ. Ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ απαηηεί ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο
κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ησλ ελ
ιφγσ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαη ησλ ξπζκψλ
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αλάπηπμεο.
Ωθέιηκεο δσέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο
αλαθνξηθά κε ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθή
επαλεμέηαζε. Νη σθέιηκεο δσέο φπσο απηέο έρνπλ εθηηκεζεί θαη εθαξκνζηεί αλαθέξνληαη ζηε
Πεκείσζε 3.3 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
Ξαξνρέο ζε εξγαδφκελνπο: ε ππνρξέσζε γηα ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ
ηελ ππεξεζία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο. Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε
απαηηεί ηελ δηελέξγεηα ζεκαληηθψλ εθηηκήζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο
πξαγκαηηθέο εμειίμεηο ζην κέιινλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
πξνεμνθιεηηθνχ

επηηνθίνπ,

κειινληηθέο

απμήζεηο

κηζζψλ,

ηα

πνζνζηά

αληθαλφηεηαο,

ζλεζηκφηεηαο θαη απνρσξήζεσλ. Ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο απνηίκεζεο θαη ησλ βαζηθψλ
ππνζέζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη, ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε
ζε κεηαβνιέο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ. Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ αλαγλσξίδνληαη άκεζα ζηα Ίδηα Θεθάιαηα. Νη
αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε απφ ηελ Γηνίθεζε. Δπηπιένλ
ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε Πεκείσζε 16 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
Θξίζεηο:
Ξξνβιέςεηο γηα βξαδέσο θηλνχκελα απνζέκαηα: ζηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ηα απνζέκαηα
εμεηάδνληαη ηαθηηθά σο πξνο ηελ θπθινθνξηαθή ηνπο ηαρχηεηα θαη ιακβάλνληαη πξνβιέςεηο γηα
αθίλεηα θαη βξαδέσο θηλνχκελα απνζέκαηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη ζηε Πεκείσζε 9 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.

3. Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ αθφινπζσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ.

3.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
(α) Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, απνηηκψληαη ζε επξψ, ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).
(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ
πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο κε ηηο
ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε
λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο
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αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.

3.2 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Πηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην
θφζηνο θηήζεο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Ν έιεγρνο ηεο
απνκείσζεο (impairment test) δηελεξγείηαη φπνηε ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο απνκείσζεο κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ».

3.3 Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο έρνπλ απνηηκεζεί θαηά θαηεγνξία σο αθνινχζσο:
Όιεο νη θαηεγνξίεο παγίσλ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη
ηηο ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο.
Πην θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη άκεζεο επηξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ
ζηνηρείσλ. Πηηο ελ ιφγσ δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα δαλείσλ
πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ησλ
ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο. Νη δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμνδνπνηνχληαη κε
ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Θαηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη
ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ινγίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο βάζεη ηεο
εθηηκφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ. Ζ σθέιηκε δσή επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε.
Ζ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο, εθηφο ησλ νηθνπέδσλ ηα νπνία
δελ απνζβέλνληαη, έρεη θαζνξηζζεί σο εμήο:
Θαηεγνξία Παγίνπ
Δγθαηαζηάζεηο Θηηξίσλ ζε Αθίλεηα Ρξίησλ

Ωθέιηκε Εσή
8 – 12 έηε

Κεηαθνξηθά Κέζα

7 έηε

Ινηπφο Δμνπιηζκφο

4 – 12 έηε

Ρα παξαγσγηθά αθίλεηα ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη βξίζθνληαη ζην
ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. Ρν
θφζηνο πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο θαη θφζηνο δαλεηζκνχ. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ
αθηλήησλ φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα είλαη έηνηκα γηα ρξήζε.
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3.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή. Δηδηθά γηα
ηα δηθαηψκαηα ηζρχνπλ ηα θάησζη:
ήκαηα θαη άδεηεο
Ρα ζήκαηα θαη νη άδεηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά
ηηκνιφγηα κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ 5 έσο 20 έηε.
Ινγηζκηθό – ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο
δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
θαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο είλαη 15%.
Νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη. Νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ινγηζκηθψλ πνπ ειέγρνληαη ηελ Δηαηξεία (inhouse developments), θαηαρσξνχληαη σο άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) δεκηνπξγείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, β) πηζαλνινγείηαη φηη ην δεκηνπξγνχκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα
απνθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη γ) ην θφζηνο αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί
αμηφπηζηα. Ρέηνηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ. Πε
πεξίπησζε

αληηθαηάζηαζεο

ινγηζκηθνχ

απφ

λέν

πξφγξακκα,

εθφζνλ

ην

παιαηφ

δε

ρξεζηκνπνηείηαη, δηαγξάθεηαη απφ ην Κεηξψν Ξαγίσλ θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ επηβαξχλεη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο. Πε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ, ην ελ ιφγσ θφζηνο πξνζηίζεηαη
ζηελ αμία θηήζεο θαη ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο ζηε λέα αμία θηήζεο.

3.5 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθηόο ηεο
ππεξαμίαο
Ρα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε
ινγηζηηθή αμία ηνπο δε ζα αλαθηεζεί δειαδή φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ
αλαθηάηαη απφ ηε ρξήζε ή ηελ πψιεζή ηνπο.
Ζ αλαθηήζηκε αμία, είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο, κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν
γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεο
πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.
Δάλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία κεηψλεηαη έσο
ην χςνο ηεο αλαθηήζηκεο.
Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
πξνθχπηνπλ, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε ε δεκία απνκείσζεο,
θαηά ην πνζφ πνπ θαιχπηεηαη απφ πξνεγνχκελεο ππεξαμίεο, κεηψλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ
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αλαπξνζαξκνγήο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν δεκίεο απνκείσζεο πνπ
είραλ αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ πθίζηαληαη ή έρνπλ κεησζεί. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο,
πξαγκαηνπνηείηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Όηαλ ζε
κεηαγελέζηεξε ρξήζε ε δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα αλαζηξαθεί, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαζεσξεκέλεο εθηίκεζεο ηεο αλαθηήζηκεο
αμίαο. Ζ λέα αλαπφζβεζηε αμία δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαπφζβεζηε αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί εάλ
δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί,
νπφηε ε αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο, απμάλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο.

3.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε
κηα άιιε επηρείξεζε.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε
βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ:

i)

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Σξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

πνπ

θαηέρνληαη

γηα

εκπνξηθνχο

ζθνπνχο

(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη
απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ
πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ
αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα).
Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ
εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία
θαη ηα πξνθχπηνληα θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ.

ii)

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξεξηιακβάλνπλ

κε

παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

κε

ζηαζεξέο

ή

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία
απηή (δάλεηα θαη Απαηηήζεηο), δελ πεξηιακβάλνληαη:
απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά
απφ ην θξάηνο,
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νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε
κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία, εθηφο απφ εθείλα κε
ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο
Θέζεο. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία. Ρα ζηνηρεία απηά
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ δεκίεο
απνκείσζεο. Θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά
θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζία απφζβεζεο.

iii)

Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα
δηαηεξήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Ρα ζηνηρεία απηά απνηηκψληαη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ δεκίεο απνκείσζεο.
Θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα
δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο.

iv) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε ηαμηλνκνχληαη
ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πηε
ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ
ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκίεο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκίεο
απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα θαη αθνξνχλ επελδχζεηο ζε κεηνρηθνχο
ηίηινπο δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ.
Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα
πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα
επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε
ζπλαιιαγή δαπάλεο γηα ηα ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Νη επελδχζεηο
δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε
Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
ηδηνθηεζία.
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε
ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα
ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε
πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε
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ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ
ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» θαη ησλ νπνίσλ
ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο
ηνπο.

3.7 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Πε θάζε εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
Δθφζνλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ θαη δαλείσλ πνπ απνηηκψληαη
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί). Νη
ηακεηαθέο

ξνέο

πξνεμνθινχληαη

ρξεζηκνπνηψληαο

ην

αξρηθφ

πξαγκαηηθφ

επηηφθην

ηνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ (ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ππνινγίζηεθε θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ). Ρν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κπνξεί λα απνκεησζεί είηε

κέζσ

δηαγξαθήο είηε κέζσ αλαγλψξηζεο πξφβιεςεο. Ζ ηξέρνπζα αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ
κεηψλεηαη

κέζσ

ρξεζηκνπνίεζεο

πξφβιεςεο

θαη

ε

δεκία

απνκείσζεο

αλαγλσξίδεηαη

ζηα

απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ εηαηξεία αξρηθά εμεηάδεη εάλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο
απνκείσζεο ζε επίπεδν εμαηνκηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, ελψ ηα ζηνηρεία
ηα νπνία δε ζεσξνχληαη ζεκαληηθά νκαδνπνηνχληαη θαη εμεηάδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο. Πε πεξίπησζε
πνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο χπαξμεο απνκείσζεο γηα θάπνην
ζπγθεθξηκέλν

ζηνηρείν,

αλεμάξηεηα

απφ

ηελ

ζεκαληηθφηεηα

ηνπ,

ην

ζηνηρείν

απηφ

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε απνκείσζεο νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε παξφκνηνπο
πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Δμαηνκηθεπκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

ηα νπνία εμεηάδνληαη γηα

απνκείσζε

λα

θαη

γηα

ηα

νπνία

δεκίεο

απνκείσζεο

ζπλερίδνπλ

αλαγλσξίδνληαη,

δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκαδνπνηεκέλε εμέηαζε ζηνηρείσλ. Δάλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην πνζφ
ηεο απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν έιαβε
ρψξα κεηαγελέζηεξα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δεκίαο απνκείσζεο, ην πνζφ ηεο δεκίαο πνπ
αλαγλσξίζηεθε ζην παξειζφλ αληηινγίδεηαη. Κεηαγελέζηεξνη αληηινγηζκνί δεκηψλ απνκείσζεο
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηνλ βαζκφ φπνπ ην ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ δελ
ππεξβαίλεη ην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ αληηινγηζκνχ.

3.8 Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο
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αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε
αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ
νπνηαδήπνηε

ζρεηηθά

έμνδα

πψιεζεο.

Ρν

θφζηνο

ησλ

απνζεκάησλ

δελ

πεξηιακβάλεη

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.

3.9 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ν εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη χζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κείνλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Όηαλ ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην
αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ
ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηε ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην
επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.

3.10 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα
Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.

3.11

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερόκελα πξνο πώιεζε θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Ρα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζηε
ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ πψιεζε.
Όπνηα πηζαλή αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο αιιά φρη γηα πνζφ κεγαιχηεξν ηεο αξρηθά θαηαρσξεζείζαο δεκίαο
απνκείσζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηαμηλνκείηαη ζαλ
θαηερφκελν πξνο πψιεζε, δε ινγίδνληαη απνζβέζεηο επί ηνπ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Ρα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαηαηάζζνληαη σο
θαηερφκελα γηα πψιεζε, εθφζνλ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο ζα αλαθηεζεί απφ ηελ πψιεζε θαη φρη
απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Απηή ε πξνυπφζεζε ζεσξείηαη φηη ηζρχεη κφλν φηαλ ε πψιεζε
είλαη πνιχ πηζαλή θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν γηα άκεζε πψιεζε ζηελ θαηάζηαζε
πνπ βξίζθεηαη. Ζ Γηνίθεζε πξέπεη λα επηζπκεί ηελ πψιεζε ε νπνία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
είηε βάζεη ηνπ νξηδφκελνπ απφ ζπκβαηηθή δέζκεπζε ρξφλνπ, είηε εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ
θαηαρψξεζε.

3.12 Κεηνρηθό θεθάιαην
Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
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έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο
επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. Ρν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν
εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο,
κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ
κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.

3.13 Γαλεηζκόο
Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφληα άκεζα θφζηε γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη
ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Νη ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα δαλείσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή παγίνπ
θεθαιαηνπνηνχληαη. Απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παγίσλ θαη κεηά, νη ηφθνη ηνπ
δαλείνπ βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Πε πεξίπησζε ιήςεο δαλείνπ γηα θαηαζθεπή
παγίνπ ζχκθσλα θαη κε ηε Γαλεηαθή Πχκβαζε ζα ζπλδέεηαη ε Πχκβαζε ηνπ δαλείνπ κε ην ελ ιφγσ
πάγην. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέξνπο ηνπ δαλείνπ πνπ αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν πάγην ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αλαινγίαο ησλ ηφθσλ πνπ
θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απηψλ πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Πε πεξίπησζε
εζφδσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ επέλδπζε κέξνπο ηνπ δαλείνπ πνπ έρεη ιεθζεί γηα ηελ θαηαζθεπή
ελφο παγίνπ, ηα ελ ιφγσ έζνδα κεηψλνπλ ηνπο πξνο θεθαιαηνπνίεζε ηφθνπο.

3.14 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο πεξηιακβάλεη ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.
Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ,
εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα. Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή/
θαη απαηηήζεηο πξνο ή απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί
ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ. Νη ηξέρνληεο θφξνη πξνζαπμάλνληαη κε ηπρφλ θφξνπο
εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνβιέςεηο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ή πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ έρνπλ
θαηαινγηζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο
λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο
Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ
θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πνπ
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εκθαλίδνληαη

ζηηο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο.

Ζ

αλαβαιιφκελε

θνξνινγία

ππνινγίδεηαη

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο (liability method) ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο
κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Νη

αλακελφκελεο

θνξνινγηθέο

επηπηψζεηο

απφ

ηηο

πξνζσξηλέο

θνξνινγηθέο

δηαθνξέο,

πξνζδηνξίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη, είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο,
είηε σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ
ησλ πξνζσξηλψλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, ε αξρηθή θαηαρψξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε εθηίκεζε σο
πξνο ην ρξφλν αλαζηξνθήο θαη επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε πεξίνδν.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα
ππάξμεη επαξθέο κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο
θνξνινγηθέο δεκίεο θαη νη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη
κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ ζα
θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ζ Δηαηξεία ζπκςεθίδεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλ θαη κφλν αλ:
έρεη έλα λφκηκα εθηειεζηφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη
ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
αθνξνχλ ζε θφξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Απνηέιεζκα ηνπ ρεηξηζκνχ απηνχ είλαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη νη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο λα απεηθνλίδνληαη ζε ζπκςεθηζκέλν πνζφ.
Νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία θαη
νη ζπγαηξηθέο ηεο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο:
Υώξα
Διιάδα

πληειεζηέο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο/
Αλαβαιιόκελσλ Φόξσλ
20%

Θχπξνο

10%

Βνπιγαξία

10%

Ρνπξθία

20%

Ονπκαλία

16%

3.15 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Νη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ είλαη:
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α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν
φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/ 1920 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 74 παξάγξαθνο 2
ηνπ λφκνπ 3863/ 2010 θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην λφκν 3899/17 - 12 - 10 άξζξν 17 παξάγξαθνο 5α
νη ειιεληθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο, ην δε
χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ.
Ρν πξφγξακκα ζεσξείηαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε
ππνινγίδνληαη ζηε πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ έρνπλ ζσξεπζεί θαηά ηε ιήμε
ηνπ έηνπο, κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο. Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη
αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο θαη θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ
εθηηκψκελσλ κνλάδσλ ππνρξέσζεο (Projected Unit Method). Ρα θαζαξά θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο ηεο
πεξηφδνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ θαη απνηεινχληαη απφ ηελ
παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ έγηλαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηνπο ηφθνπο επί
ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο ηα νπνία θαηαρσξνχληαη άκεζα
απεπζείαο ζηα ινηπά ζπγθεληξσηηθά εηζνδήκαηα θαη δε κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Full Yield Curve
(θακπχιεο επηηνθίνπ).
γ) Θξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα
Ρν πξνζσπηθφ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ θαιχπηνληαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ
Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΘΑ) πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ηνπ
κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε.
Θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Θαηά ζπλέπεηα ν Όκηινο δελ έρεη θακία λνκηθή ή
ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα. Ρν
δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Ρν
πξφγξακκα απηφ ζεσξείηαη θαη ινγηζηηθνπνηείηαη σο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.
δ) Ηδησηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα
Θάζε εξγαδφκελνο ηνπ Νκίινπ, πνπ θαηέρεη δηεπζπληηθή ζέζε κε βάζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο
εηαηξείαο θαη είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο
θαη άιισλ παξνρψλ. Ν Όκηινο θαιχπηεη ζπλνιηθά, ηε ζπκβαηηθά νξηδφκελε εηζθνξά ελψ ε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαηίζεηαη ζε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. Ρν δεδνπιεπκέλν
θφζηνο ησλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά θαζψο ην πξφγξακκα απηφ
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ζεσξείηαη θαη ινγηζηηθνπνηείηαη σο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.
ε) Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ
Ζ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ηεο 30 Ηνπλίνπ 2008, έιαβε απφθαζε γηα ηελ
εθαξκνγή ελφο Ξξνγξάκκαηνο Γηάζεζεο Κεηνρψλ (Stock Options) - ζε ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαη
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ ελ ιφγσ
λφκνπ.
Κε ηελ απφθαζή ηεο απηή, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ απνζθνπεί λα πξνζειθχζεη, δηαηεξήζεη θαη παξνηξχλεη ηα ζηειέρε, ηεο Δηαηξείαο θαη
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξεηψλ, αθνχ κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηάζεζεο Κεηνρψλ (Stock
Options), νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ άκεζν κεηνρηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δηαηξεία θαη ζα ζπλδέζνπλ
ηελ απφδνζή ηνπο κε ηελ απφδνζε ηεο Δηαηξείαο ζην κέιινλ, έηζη φπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ
αχμεζε ηεο κεηνρηθήο ηεο αμίαο. Ρν Ξξφγξακκα απνηειεί παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο (equity
share transactions).
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Ξξφγξακκα Ξαξνρήο Γηθαησκάησλ Ξξναίξεζεο Αγνξάο
Κεηνρψλ, είλαη ε έκκηζζε ζρέζε εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ κε ηελ Δηαηξεία ή ηηο Ππλδεδεκέλεο κε
απηήλ εηαηξείεο. Ρν θφζηνο ησλ παξνρψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ ζρεηηθψλ
δηθαησκάησλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ απηά ρνξεγνχληαη θαη αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ζηελ
πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία σξίκαλζεο ησλ ζρεηηθψλ
δηθαησκάησλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναίξεζεο (Fair Value) βαζίζηεθε ζηελ επξέσο
απνδεθηή κέζνδν Black - Scholes. Ζ πξναλαθεξζείζα κέζνδνο ιακβάλεη ππ φςηλ ηηο θάησζη
κεηαβιεηέο: Ρηκή Άζθεζεο, Ρηκή Κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ,
Ζκεξνκελία

Ξαξαρψξεζεο,

Ζκεξνκελία(εο)

Ωξίκαλζεο

ησλ

Γηθαησκάησλ,

Αλακελφκελε

Κεηαβιεηφηεηα Κεηνρήο (Volatility), Κεξηζκαηηθή Απφδνζε (Dividend Yield), Δπηηφθην Κεδεληθνχ
Θηλδχλνπ (Risk Free Rate).

3.16 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη πξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε
εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία.
Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη
πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα
απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο.
Νη

ελδερφκελεο

ππνρξεψζεηο

δελ

αλαγλσξίδνληαη

ζηηο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

αιιά

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε
είλαη πηζαλή.
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Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη
εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.

3.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Ρα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά
απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:

Ξσιήζεηο αγαζψλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία ηηκνινγεί θαη παξαδίδεη ηα
αγαζά ζηνπο πειάηεο θαη ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο. Νη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη
ζπλήζσο κεηξεηνίο ή κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Ρν αλαγλσξηδφκελν έζνδν ζ’ απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο είλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ πειάηε. Πε πεξηπηψζεηο εγγχεζεο επηζηξνθήο
ρξεκάησλ γηα ιηαληθέο πσιήζεηο, νη επηζηξνθέο ινγίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.

Ξαξνρή ππεξεζηψλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

Έζνδα απφ ηφθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Ρν
ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο (ηαθηηθήο ή έθηαθηεο).
Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.

Θφζηνο δηαθήκηζεο: Ρν θφζηνο δηαθήκηζεο επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο.

Θφζηνο δαλεηζκνχ: Ρα θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ
ησλ δαλείσλ απηψλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ.

3.18 Κηζζώζεηο
Κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ
ηνπο κηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.

Ζ Δηαηξεία σο Δθκηζζσηήο: Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη
σο έζνδα κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.

Ζ Δηαηξεία σο Κηζζσηήο: Ρα έμνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα κε βάζε
ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο
κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα
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ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ
θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη κηζζψζεηο απηέο
θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
παγίνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο
ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ
επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ
κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζην ζπληνκφηεξν ρξφλν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο.

3.19 πκςεθηζκόο απαηηήζεσλ - ππνρξεώζεσλ
Ν ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λφκηκν
δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη
απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ.

3.20 Από - αλαγλώξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ
Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) απφ αλαγλσξίδνληαη φηαλ:
ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη,
ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη
πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ππφ ηελ κνξθή ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ελψ παξάιιεια
είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) δελ έρεη
κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ.
Όπνπ ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα
νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη
ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ
ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ
απνηηκάηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ε Δηαηξεία λα θιεζεί λα θαηαβάιιεη.
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Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ απφ - αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ππνρξέσζε δηαθφπηεηαη,
αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. Πηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία
άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ
ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε απφ αλαγλσξίδεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη αλαγλσξίδεηαη κία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ
πξνθχπηεη ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.

3.21 Αιιαγέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη γλσζηνπνηήζεηο
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ
πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 εθηφο απφ ηα παξαθάησ
ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012:
ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – Κεηαθνξέο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΓΙΠ 12 Φόξνη εηζνδήκαηνο (ηξνπνπνίεζε) - Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ
ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ
αθηλήησλ πνπ επηκεηξνχληαη ζε εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη
ν

αλαβαιιφκελνο

θφξνο

επί

ησλ

επελδπηηθψλ

αθηλήησλ,

ηα

νπνία

επηκεηξνχληαη

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 40, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηε βάζε
ηνπ φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, εηζάγεη ηελ απαίηεζε ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ κε
απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν
αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΙΞ 16, πάληα ζηε βάζε φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεη φηη ε
πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, θαζψο ε
ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη δελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην
ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν.
Ρα παξαθάησ πξφηππα έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα ινγηζηηθή πεξίνδν
θαη ε Δηαηξία δελ έρεη πηνζεηήζεη λσξίηεξα. Δίλαη ππφ εμέηαζε ε επίδξαζε ησλ αλαβαζκίζεσλ απηψλ
ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξεία:
ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – Παξνπζίαζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ινηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηνπιίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα. Ρα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ
(ή λα "αλαθπθισζνχλ”) ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα
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παξάδεηγκα, θαζαξφ θέξδνο απφ αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
απφ ηε κεηαηξνπή αιινδαπψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζαξή κεηαβνιή αληηζηαζκίζεσλ ηακεηαθψλ
ξνψλ θαη θαζαξή δεκία/θέξδνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ
(γηα παξάδεηγκα, αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη
αλαπξνζαξκνγή νηθνπέδσλ θαη θηεξίσλ). Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη
δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ Δηαηξεία
δελ αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ
Θαηαζηάζεηο.
ΓΙΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (αλαζεώξεζε)
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 19. Νη ηξνπνπνηήζεηο
απηέο εθηείλνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνχ γλσζηνχ σο
“κέζνδνο πεξηζσξίνπ” θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξνγξακκάησλ έσο απιέο δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππψζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη ε
πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, θαζψο ε
πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη δελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην
αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 19.
ΓΙΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε)
Ρν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε εκεξνκελία εθαξκνγήο είλαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ωο ζπλέπεηα ησλ
λέσλ πξνηχπσλ ΓΞΣΑ 11 Απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη ΓΞΣΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε
άιιεο επηρεηξήζεηο, ην ΓΙΞ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΙΞ 28
Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο θαη πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
ΓΙΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Πεξηνπζηαθώλ

ηνηρείσλ

θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Τπνρξεώζεσλ
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δηεπθξηλίδνπλ ηελ έλλνηα “πθίζηαηαη ζην παξφλ
λνκηθά επηβαιιφκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ”. Νη ηξνπνπνηήζεηο επίζεο δηεπθξηλίδνπλ ηελ
εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ηνπ ΓΙΞ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ (φπσο ζε
θεληξηθά ζπζηήκαηα νίθσλ εθθαζάξηζεο) ηα νπνία εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο κεηθηνχο
δηαθαλνληζκνχ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη θακία επίδξαζε
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απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Πεξηνπζηαθώλ

ηνηρείσλ

θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Τπνρξεώζεσλ
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο απαηηνχλ απφ κηα εηαηξεία λα γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ζπκςεθηζκνχ θαη ζρεηηθνχο δηαθαλνληζκνχο (πρ. δηαθαλνληζκνχο εμαζθαιίζεσλ). Νη
γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθαλνληζκψλ ζπκςεθηζκνχ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Νη λέεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη έρνπλ ππνζηεί ζπκςεθηζκφ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32
Σξεκαηννηθνλνκηθά

κέζα:

ρξεκαηννηθνλνκηθά

κέζα

Ξαξνπζίαζε.
πνπ

Νη

ππφθεηληαη

γλσζηνπνηήζεηο
ζε

εθηειεζηένπο

εθαξκφδνληαη
«θχξηνπο

επίζεο

ζε

δηαθαλνληζκνχο

ζπκςεθηζκνχ» (master netting arrangement) ή παξφκνηνπο δηαθαλνληζκνχο, αλεμάξηεηα απφ
ην εάλ έρνπλ ζπκςεθηζηεί ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη θακία επίδξαζε
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΞΣΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξψηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΠΓΙΞ γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο
νξίδνληαη απφ ην ΓΙΞ 39. Ρν πξφηππν είρε αξρηθά νξηζηεί λα εθαξκνζηεί γηα ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013, αιιά νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9
πνρξεσηηθή Ζκεξνκελία Δθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 9 θαη Γλσζηνπνηήζεηο Κεηάβαζεο πνπ
εθδφζεθαλ ην Γεθέκβξην 2011, κεηέθεξαλ ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ζηηο 1
Ηαλνπαξίνπ 2015. Πηηο επφκελεο θάζεηο, ην ΠΓΙΞ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
θαη ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο πξψηεο
θάζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζα έρεη επίπησζε ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά δελ ζα έρεη επίπησζε ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ Δηαηξεία ζα πνζνηηθνπνηήζεη ηελ επίπησζε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο θάζεηο, φηαλ ζα εθδνζεί ην ηειηθφ πξφηππν ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο θάζεηο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ.
ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ΓΙΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε εκεξνκελία εθαξκνγήο είλαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ρν ΓΞΣΑ 10
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αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΙΞ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο Δηδηθνχ Πθνπνχ. Ρν
ΓΞΣΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξείεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Νη αιιαγέο πνπ
εηζάγνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξίζεη πνηεο νληφηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε
κεηξηθή, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην ΓΙΞ 27. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 11 Από Θνηλνύ πκθσλίεο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε εκεξνκελία εθαξκνγήο είλαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ρν ΓΞΣΑ 11
αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 Ππκκεηνρή ζε Θνηλνπξαμίεο

θαη ηε Γηεξκελεία 13 Απφ θνηλνχ

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο. Ρν
ΓΞΣΑ 11 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ
εηαηξεηψλ. Αληί απηνχ, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο νη νπνίεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο
θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. Ζ Δηαηξεία δελ
αλακέλεη θακία επίδξαζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο
Θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη θακία επίδξαζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πηνζέηεζε ηνπ
πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε εκεξνκελία εθαξκνγήο είλαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ρν ΓΞΣΑ 12
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΙΞ 27 θαη
ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη φιεο ηηο
γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΙΞ 31 θαη ζην ΓΙΞ 28. Νη
γλσζηνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ζε
απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη δνκεκέλεο εηαηξείεο. Απαηηνχληαη επίζεο κηα
ζεηξά απφ λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη
ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΞΣΑ γηα
φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην
πφηε ε εηαηξεία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην
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ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ΓΞΣΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη
Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο
ηνπο Θαηαζηάζεηο.
Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ζ δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη γηα ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ
δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ
('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή
απεηθφληζε ηεο σθέιεηαο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη θακία
επίδξαζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξκελεία ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε έλα θχθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΞΣΑ 2009 - 2011, ην νπνίν πεξηέρεη
ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ βάζεσλ ζπκπεξάζκαηνο. Ρν πξφγξακκα ησλ
εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ παξέρεη έλα κεραληζκφ εθαξκνγήο απαξαίηεησλ αιιά φρη επεηγνπζψλ
ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΞΣΑ. Ζ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ
έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηηο αλαβαζκίζεηο απηέο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
επίδξαζεο ησλ παξαθάησ αλαβαζκίζεσλ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο.
-

ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηε
δηαθνξά κεηαμχ εζεινληηθψλ πξφζζεησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζην. Γεληθά, ε απαηηνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδνο
πνπ απαηηείηαη θαη’ ειάρηζην είλαη ε πξνεγνχκελε πεξίνδνο.

-

ΓΙΠ 16 Δλζώκαηα πάγηα: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά θαη
ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη εμνπιηζκνχ
δελ είλαη απφζεκα.

-

ΓΙΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη
θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαλνκέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ινγίδνληαη
ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο.

-

ΓΙΠ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά: Ζ αλαβάζκηζε απηή ζπκκνξθψλεη
ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα
πιεξνθφξεζεο κε ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηεπθξίλεζε απηή εμαζθαιίδεη επίζεο ηε ζπκκφξθσζε ησλ
γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο εηήζηεο.
Οδεγία κεηάβαζεο (Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12)
Ζ νδεγία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο, ηνπ ΓΞΣΑ 11 Απφ Θνηλνχ Ππκθσλίεο θαη ηνπ ΓΞΣΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο
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ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο αιιάδνπλ ηελ νδεγία κεηάβαζεο έηζη ψζηε
λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε ειάθξπλζε απφ ηελ πιήξε αλαδξνκηθή εθαξκνγή. Ζ εκεξνκελία ηεο
«πξψηεο εθαξκνγήο» ηνπ ΓΞΣΑ 10 νξίδεηαη σο «ε έλαξμε ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ ζηελ νπνία
εθαξκφδεηαη ην ΓΞΣΑ 10 γηα πξψηε θνξά». Ζ εθηίκεζε γηα ηελ χπαξμε ειέγρνπ
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ «εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο» αληί ηεο έλαξμεο ηεο
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Δθφζνλ ε εθηίκεζε ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθή κεηαμχ ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ
27/ Γηεξκελία 12, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο. Ωζηφζν, εάλ ε εθηίκεζε
ειέγρνπ είλαη φκνηα, δελ απαηηείηαη αλαδξνκηθή εθαξκνγή. Δάλ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο
απφ κία ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη, παξέρεηαη πξφζζεηε ειάθξπλζε πνπ απαηηεί ηελ επαλαδηαηχπσζε
κφλν κηαο πεξηφδνπ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ην ΠΓΙΞ ηξνπνπνίεζε ην ΓΞΣΑ 11 Απφ Θνηλνχ
Ππκθσλίεο θαη ην ΓΞΣΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο γηα λα παξέρεη
ειάθξπλζε θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία
απηή. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηεο νδεγίαο ζηηο Νηθνλνκηθέο
ηνπο Θαηαζηάζεηο.
Δπελδπηηθέο επηρεηξήζεηο (Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΙΠ 27)
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ
πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επελδπηηθέο επηρεηξήζεηο. Ρν ΠΓΙΞ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «επελδπηηθή
επηρείξεζε» αλαθεξφκελν ζε επηρεηξήζεηο κε απνθιεηζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ ηελ επέλδπζε
θεθαιαίσλ πξνθεηκέλνπ γηα απφδνζε απφ θεθαιαηαθή αλαηίκεζε, εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή
θαη ηα δχν. Ζ επελδπηηθή επηρείξεζε πξέπεη επίζεο λα απνηηκήζεη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ
ζηε βάζε ηεο εχινγεο αμίαο. Νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ
νξγαληζκνχο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνχο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ,
ζπληαμηνδνηηθψλ

ηακείσλ,

θξαηηθψλ

επελδπηηθψλ

θεθαιαίσλ

θαη

ινηπψλ

επελδπηηθψλ

θεθαιαίσλ. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, νη επηρεηξήζεηο
πνπ εηνηκάδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελνπνηνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε
άιιεο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο αζθνχλ έιεγρν (δει. φιεο ηηο ζπγαηξηθέο). Ζ ηξνπνπνίεζε γηα ηηο
επελδπηηθέο επηρεηξήζεηο παξέρεη εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη απαηηεί
απφ ηηο επελδπηηθέο επηρεηξήζεηο λα επηκεηξνχλ ηηο ζπγαηξηθέο απηέο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεο αληί λα ηηο ελνπνηνχλ. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε παξαζέηεη απαηηήζεηο
γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο επελδπηηθέο επηρεηξήζεηο.

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε

πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη θακία επίδξαζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ηξνπνπνίεζε.

4.Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν επηηνθίσλ θαη θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δηεθπεξαηψλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο
δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο FOURLIS A.E. Ππκκεηνρψλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε
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ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην. Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο
ραξηνθπιαθίνπ πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν θίλδπλνο
επηηνθίνπ θαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο.

5.Αλάιπζε δαπαλώλ θαη ινηπώλ εζόδσλ
(α) Νη δαπάλεο εκθαλίδνληαη ζηηο Θαηαζηάζεηο Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ σο εμήο:

`

2012

2011

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

22,675

22,392

2,776
475

2,719
415

25,927

25,525

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
ύλνιν
Νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ αλαιχνληαη σο εμήο:
2012

2011

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

8,544

9,118

11,530

10,625

291

290

2,082
3,479

1,977
3,515

25,927

25,525

πεξεζίεο ηξίησλ
Φφξνη-ηέιε
Απνζβέζεηο/απνκεηψζεηο
Ινηπά έμνδα
ύλνιν

Νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:

2012

2011

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα

6,696

6,942

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο

1,717

1,774

132

402

8,544

9,118

Ινηπέο παξνρέο
ύλνιν
(β) Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο είλαη:
2012
Έζνδα ζπλδηαθήκηζεο

2011
0

96

139

200

Δπηρνξεγήζεηο ΝΑΔΓ

0

345

Θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ

1

0

Ινηπά έζνδα

162

112

ύλνιν

302

753

Έζνδα απφ κε ρξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ
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(γ) Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη:

INTERSPORT ΑΔ
2012

2011

Σξεσζηηθνί ηφθνη

(608)

(416)

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (έμνδα)
Ινηπά έμνδα ηξαπεδψλ

(3)
(251)

(15)
(230)

(861)

(661)

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ
Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (έζνδα)

14
19

7
32

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ

33

38

Υξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα

(828)

(623)

6.Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Νη θαζαξέο πξνζζήθεο ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 31/12/2012 είλαη νη αθφινπζεο:

Θηίξηα θαη
εγ θαηαζηάζεηο
ζε αθίλεηα
ηξίησλ
Αμία θηήζεο 31.12.2011
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 31.12.2011
Αλαπόζβεζηε αμία 31.12.2011

Κεηαθνξηθά
Κέζα

ύλνιν
Έπηπια θαη
Δλζώκαησλ
ινηπόο
Πεξηνπζηαθώλ
εμνπιηζκόο
ηνηρείσλ

13,255
(6,413)

1
(0)

5,771
(3,550)

19,027
(9,964)

6,842

1

2,221

9,063

1,346

1

667

2,013

0

(443)

(476)

(0)
0

(789)
431

(1,859)
453

1.1 - 31.12.2012
Ξξνζζήθεο
Ινηπέο κεηαβνιέο αμίαο θηήζεο
Απνζβέζεηο/απνκεηψζεηο ρξήζεο
Ινηπέο κεηαβνιέο απνζβεζκέλσλ

(33)
(1,070)
22

Αμία θηήζεο 31.12.2012

14,568

1

5,995

20,564

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 31.12.2012

(7,461)

(0)

(3,908)

(11,370)

7,106

1

2,087

Αλαπόζβεζηε αμία 31.12.2012

9,194

Νη κεηαβνιέο ζηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ αθνξνχλ έμνδα δηακφξθσζεο θαη
αγνξάο εμνπιηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ (λέσλ θαη πθηζηάκελσλ).
Νη ζεκαληηθφηεξεο πξνζζήθεο ζηε ρξήζε 2012 ζηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ:
α) γήπεδα, θηίξηα θαη ηερληθά έξγα πνζνχ επξψ 1,3 εθ.
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β)

κεραλήκαηα – εγθαηαζηάζεηο, έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο πνζνχ επξψ 0,7 εθ.

Νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπλνιηθήο αμίαο επξψ 1.859 ρηι.
θαηαρσξήζεθαλ θαηά πνζφ επξψ 1.727 ρηι. ζηα έμνδα δηάζεζεο θαη θαηά πνζφ επξψ 132 ρηι. ζηα
έμνδα δηνίθεζεο.

7.Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Ινγ ηζκηθά
πξνγ ξάκκαηα
Αμία θηήζεο 31.12.2011
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο/απνκεηψζεηο 31.12.2011
Αλαπόζβεζηε αμία 31.12.2011

Ινηπά

ύλνιν

1,328
(578)

343
(95)

1,671
(673)

750

248

998

126

0

126

1.1 - 31.12.2012
Ξξνζζήθεο
Ινηπέο κεηαβνιέο αμίαο θηήζεο

(1)

Απνζβέζεηο/απνκεηψζεηο ρξήζεο
Κεηψζεηο - θαηαζηξνθέο
Αμία θηήζεο 31.12.2012
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο/απνκεηψζεηο 31.12.2012
Αλαπόζβεζηε αμία 31.12.2012

0

(1)

(179)
1

(44)
0

(223)
1

1,453
(756)

343
(140)

1,796
(896)

697

204

900

Νη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπλνιηθήο αμίαο επξψ 223 ρηι. θαηαρσξήζεθαλ
θαηά πνζφ επξψ 171 ρηι. ζηα έμνδα δηάζεζεο θαη θαηά πνζφ επξψ 52 ρηι. ζηα έμνδα δηνίθεζεο.

8.πκκεηνρέο
Νη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

INTERSPORT
ATHLETICS (CYPRUS)
LTD
GENCO BULGARIA
EOOD
INTERSPORT
ATLETİK
MAĞAZACILIK VE DIŞ
TİCARET A.Ş.
GENCO TRADE SRL

ΥΩΡΑ

ΠΟΟΣΟ
ΤΚ/ΥΖ

Θχπξνο

100,00%

174

100,00%

174

Βνπιγαξία

100,00%

4.429

100,00%

2.435

Ρνπξθία

100,00%

11.601

75,00%

4.806

Ονπκαλία

58,85%

6.622

-

ΤΛΟΙΟ

31/12/2012

22.828
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Τελ 31/12/2012 δηελεξγήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο ζε όζεο από ηηο ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξείαο
εκθάληδαλ ελδείμεηο απνκείσζεο θαη ην απνηέιεζκα έδεημε όηη δελ πξνέθπςε δεκία απνκείσζεο.

9.Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:

2012
Δκπνξεχκαηα
ύλνιν

2011
18,905

20,697

18,905

20,697

Η αμία ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαγξάθεθαλ εληόο ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε επξώ 172 ρηι. (220 ρηι. ην
2011). Τελ παξνύζα ρξήζε δηελεξγήζεθαλ απνκεηώζεηο πνζνύ επξώ 651 ρηι. (388 ρηι. ην 2011).
Η κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ησλ απνζεκάησλ νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηνπο
ηαρύηεηαο ηελ 31/12/2012 ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2011.

10.Πειάηεο
Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο αλαιχεηαη σο εμήο:

2012
Ξειάηεο

2011
5,684

4,409

0

3

5,684

4,412

Δπηηαγέο πειαηψλ
ύλνιν

Ρν αλσηέξσ ππφινηπν ησλ πειαηψλ γηα ην 2012 αθνξά πνζφ 5,4 εθαη. απφ ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ
θαη ηα 284 ρηι. απφ πειάηεο εζσηεξηθνχ.
Ζ αλάιπζε ησλ νθεηιψλ ησλ ζπγαηξηθψλ έρεη σο εμήο:

Σύνολο ςε
χιλ.
INTERSPORT ATHLETICS
CYPRUS
SC GENCO TRADE SRL
GENCO BULGARIA Ltd
INTERSPORT ATLETIK
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μη
ληξιπρόθεςμεσ
και μη
απομειωμένεσ
εμπορικέσ
απαιτήςεισ

1,089
3,018
844
480
5,431

822
273
68
1,163

Ληξιπρόθεςμεσ
αλλά μη
απομειωμένεσ
εμπορικέσ
απαιτήςεισ
267
3,018
571
412
4,268

Πηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ε πξνζπάζεηα ηεο εηαηξίαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ έρεη
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πςειή πξνηεξαηφηεηα. Δθαξκφδνληαο µε ζπλέπεηα, ζαθή πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ παξαθνινπζείηαη
θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, αληηζηαζκίδεη ηελ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη
ζηελ είζπξαμε ησλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ ηεο θαη ζα επηηχρεη ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ είζπξαμεο
ηνπο κέζα ζην 2013. Νη απαηηήζεηο απφ ηηο ζπγαηξηθέο αθνξνχλ ηηκνινγήζεηο ηνπ 2012 θαη
αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ πξηλ ην ηέινο ηνπ 2013.

11. Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
2012
Απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θάξηεο
Ινηπνί ρξεψζηεο
ύλνιν

2011
656
509

764
821

1,165

1,585

Νη ινηπνί ρξεψζηεο ηεο ρξήζεο 2012 θαη ηεο ρξήζεο 2011 αλαιχνληαη παξαθάησ:
2012

2011

Κεηαβαηηθνί ινγαξηζκνί ελεξγεηηθνχ

309

683

Ξξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ
Σξεψζηεο δηάθνξνη

42
159

50
88

509

821

ύλνιν

12. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε αλαιχνληαη σο εμήο:

2012
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο
ύλνιν

2011
705
5,294

926
3,529

5,998

4,455

13. Κεηνρηθό Θεθάιαην
Κεηά ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 1.2,
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην αλεξρφηαλ ζε επξψ 12.132 ρηι. δηαηξνχκελν ζε
413.340 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ είθνζηελλέα θαη ηξηάληα πέληε ιεπηψλ (29,35) ε θάζε κία.
Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην αλεξρφηαλ ζε επξψ 10.137 ρηι. δηαηξνχκελν ζε
345.400 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ είθνζηελλέα θαη ηξηάληα πέληε ιεπηψλ (29,35) ε θάζε κία.
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14. Απνζεκαηηθά
Ρα απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:
2012

2011

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ

854

735

Απνζεκαηηθφ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο
αγνξάο κεηνρψλ

133

116

ύλνιν

987

851

Πχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ - µε ηελ
θαη’ έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ µε ην 5% ησλ εηήζησλ, κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ - είλαη
ππνρξεσηηθή, κέρξη λα θζάζεη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν
ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δηαλέκεηαη µφλν θαηά ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζζεί
µε ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο.

15. Κεξίζκαηα
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζα πξνηείλεη ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηνπ
2013, λα κε δηαλεκεζεί κέξηζκα. Απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηνπ 2012 είρε
εγθξηζεί ε πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο λα κε δηαλεκεζεί κέξηζκα.

16. Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο
Τπνρξεώζεηο ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
16.1 Τπνρξεώζεηο ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ζ ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε ε νπνία εθπνλήζεθε απφ
ηελ εηαηξεία AON Hewitt κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Κε εθαξκνγή απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011,
ε εηαηξεία άιιαμε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηνπ γηα ηηο πξνβιέςεηο παξνρψλ εξγαδνκέλσλ πηνζεηψληαο
ην αλαζεσξεκέλν ηνλ Ηνχλην 2011 ΓΙΞ 19, πνπ απαηηεί ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ
θεξδψλ θαη δεκηψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Νη βαζηθέο εθηηκήζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηελ
Διιάδα είλαη νη εμήο:
2012

2011

Κέζε εηήζηα αχμεζε κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ

1,00%

2,00%

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο

3,89%

5,74%

Κέζε αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή (έηε)

17,3%

16,3%

Ζ δαπάλε γηα πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα
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απνηειέζκαηα είλαη:
31/12/2012

31/12/2011

Ρξέρνλ θφζηνο ππεξεζίαο

31

29

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

12

10

Θφζηνο πεξηθνπψλ/ δηαθαλνληζκψλ/ ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο

77

41

ύλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα

120

80

Τπόινηπν ππνρξεώζεσο ζηελ έλαξμε

212

100

Έμνδα ζπληαμηνδφηεζεο

120

80

(106)

(44)

21

75

247

212

Ξιεξσζείζεο παξνρέο
Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/ θέξδε
Τπόινηπν ιήμεσο

17.Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θηλδύλσλ
17.1 Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Έθζεζε ζηνλ πηζησηηθό θίλδπλν
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, αληηπξνζσπεχεη ηε
κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο κε ιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ
αληηζηάζκηζεο ή αζθάιηζεο ήηαλ:

Πε ρηιηάδεο επξψ

2012

2011

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

6,848

5,997

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

5,998

4,455

17.2 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ δηαηήξεζεο ζεκαληηθψλ δηαζεζίκσλ
ηα νπνία ηελ 31/12/2012 ήηαλ επξψ 6,0 εθ. έλαληη επξψ 4,5 εθ. πνπ είρακε ηελ 31/12/2011.
Νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξσκψλ
ηφθσλ θαη εμαηξψληαο ηηο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ, παξαηίζεληαη ζηε Πεκείσζε 18.
17.3 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Έθζεζε ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε
δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα (CHF, USD) ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ λφκηζκα, νη νπνίνη δελ θξίλνληαη
ζεκαληηθνί.
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Σνπηθό λόκηζκα ζε ρηιηάδεο επξώ
31/12/2012 31/12/2011
USD
Ξξνκεζεπηέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο

USD
37

41

Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Κία ελίζρπζε θαηά 10% ηνπ επξψ έλαληη ησλ παξαθάησ λνκηζκάησλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζα αχμαλε
(κείσλε) ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα θαηά ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ζ
αλάιπζε απηή ππνζέηεη φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα επηηφθηα, ζα παξέκελαλ
ζηαζεξέο.

Ζ αλάιπζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν γηα ην 2012.
Δπίδξαζε ζε ρηιηάδεο επξψ

Θαζαξή ζέζε

Απνηειέζκαηα

31 Γεθεκβξίνπ 2012
Γνι ΖΞΑ

3,7

3,7

31 Γεθεκβξίνπ 2011
Γνι ΖΞΑ

4,1

4,1

Κία κείσζε θαηά 10% ηνπ επξψ έλαληη ησλ παξαπάλσ λνκηζκάησλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ζα είρε ηελ
ηζφπνζε αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα παξαπάλσ λνκίζκαηα κε ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη πην πάλσ,
ζηε βάζε φηη φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο ζα παξέκελαλ ζηαζεξέο.
17.4 Θίλδπλνο δηαθύκαλζεο επηηνθίσλ

Πξνθίι
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ ιφγσ κηαο ελδερφκελεο κειινληηθήο
κεηαβνιήο ησλ θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ηακεηαθέο
εηζξνέο ή/ θαη εθξνέο πνπ ζπλδένληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή/ θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Ξαξφηη ζε έλα πεξηβάιινλ παξαηεηακέλεο παγθφζκηαο επηβξάδπλζεο, ν θίλδπλνο αχμεζεο ησλ
επηηνθίσλ παξακέλεη ρακειφο.
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ην πξνθίι ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν Γάλεηα.

Αλάιπζε επαηζζεζίαο εύινγεο αμίαο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κεηαβιεηνύ επηηνθίνπ
Κία κεηαβνιή θαηά 1% ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, ζα αχμαλε/
(κείσλε) ηζφπνζα ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα θαηά επξψ 150 ρηι. ηε ρξήζε 2012 θαη
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επξψ 50 ρηι. ηε ρξήζε 2011.

Αλάιπζε επαηζζεζίαο εύινγεο αμίαο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηαζεξνύ επηηνθίνπ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ
πνπ λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.
17.5 Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
Γελ πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εχινγσλ αμηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ζηνηρείσλ

ελεξγεηηθνχ

θαη

παζεηηθνχ

(δειαδή

ησλ

εκπνξηθψλ

θαη

ινηπψλ απαηηήζεσλ, ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, ησλ
παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ δαλείσλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ).
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ πψιεζε
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πιεξψλεηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαμχ δχν εκπνξηθά ζπλαιιαζζφκελσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο
ηεο. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31
Γεθεκβξίνπ 2012 πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε απφ ηελ Γηνίθεζε. Πε
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, νη απνηηκήζεηο ησλ εχινγσλ αμηψλ έρνπλ
πξνθχςεη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ.
Νη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεξαξρνχληαη ζε ηξία επίπεδα:
Δπίπεδν 1: Σξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο γηα αθξηβψο ίδηα εκπνξεχζηκα
ζηνηρεία,
Δπίπεδν 2: Αμίεο πνπ δελ είλαη επηπέδνπ 1 αιιά κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ή λα πξνζδηνξηζζνχλ
άκεζα ή έκκεζα κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο,
Δπίπεδν 3: Αμίεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο

πνπ δελ βαζίδνληαη ζε

ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο.
Νη παξαθάησ κέζνδνη θαη παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα θάζε
θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ:
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο: H ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή είηε ε ιήμε απηψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη βξαρππξφζεζκε είηε δελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο πνπ λα επεξεάδεη ηελ εχινγε αμία.
Γάλεηα: H ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ηα δάλεηα απηά είλαη ζε ηνπηθφ
λφκηζκα θαη έληνθα κε θπκαηλφκελν επηηφθην.
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: H κέζνδνο απνηίκεζεο πξνζδηνξίζηεθε ιακβάλνληαο
ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε εχινγε αμία, φπσο ε
ηξέρνπζα θαη κειινληηθή πνξεία ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε δηάξθεηα θαη είλαη επηπέδνπ 2.
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18.Γάλεηα
Ρα δάλεηα αλαιχνληαη σο εμήο:
`

2012

2011

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

13,000

0

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

2,000

0

0

4,989

15,000

4,989

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο γηα
θεθάιαην θίλεζεο
ύλνιν δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ

Ρν κέζν πξαγκαηηθφ επηηφθην ηεο Δηαηξείαο γηα ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα δηακνξθψζεθε ηελ
πεξίνδν απφ 1/1/2012 έσο 31/12/2012 ζε 5% ελψ γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
δηακνξθψζεθε ζε 6,8% (ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 δηακνξθψζεθε ζε 6,9%).
Ρν καθξνπξφζεζκν δάλεην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κέξνπο ηνπο πνπ είλαη πιεξσηέν εληφο 12
κελψλ, θαιχπηεη θπξίσο ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο θαη αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:

Ποςό ςε χιλ.ευρώ Ημερομηνία εκδοςησ Διάρκεια
3 ζτη από την ημερομηνία ζκδοςησ
ευρώ 2 εκ.πληρωτζο ςτην επόμενη χρήςη
Ομολογιακό δάνειο
15,000
20/12/2012
Ρν δάλεην ηεο εηαηξείαο πεξηέρεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. Θαηά ηελ 31/12/2012 ε εηαηξεία ήηαλ ζε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ ηεο.

19.Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

2012
Ξξνκεζεπηέο

2011
18,686

17,535

Γεδνπιεπκέλα έμνδα

522

372

Ινηπνί ινγαξηαζκνί βξαρππξφζεζκσλ
ππνρξεψζεσλ

153

83

1,610

996

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ

98

88

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

402

789

21,472

19,863

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο

ύλνιν
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20.Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Πχκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν N.4110 (23/1/2013) απμάλεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα απφ 20% ζε 26% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12 (παξ. 47) θαη ην ΓΙΞ 10 (παξ. 22) ε
αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2013 απνηειεί «κε
δηνξζσηηθφ γεγνλφο» θαη σο εθ ηνχηνπ ν ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο
ππνινγίζηεθε κε ηνλ ηζρχνληα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20%.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηα έηε 2008 – 2012. Ζ εηαηξεία έρεη
ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ηαθηηθψλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ ινγηζηψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/ 1994 θαη έιαβε Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο γηα ηε
ρξήζε 2011.
Ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΟΛΠΡ & ΓΗΑΛΓΘ (ΔΙΙΑΠ) ΝΟΘΩΡΝΗ
ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ. Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο
δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, πέξα απφ απηέο πνπ
θαηαρσξήζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηα λα ζεσξεζνχλ νη ρξήζεηο 2011 & 2012 πεξαησκέλεο πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ.1 α ηνπ άξζξνπ 6 ΞΝΙ 1159/ 2011.
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε ηνπ 2011 είλαη:
2012
Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο

2011
754

783

0

0

Γηαθνξέο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

12

(8)

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ

(2)

(7)

Ξξνβιέςεηο

10

0

Γηαθνξέο θνξνινγ ηθνύ ειέγ ρνπ
Αλαβαιιόκελνη Φόξνη:

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θόξσλ

20

Φόξνο εηζνδήκαηνο

(16)

774

767

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ νλνκαζηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηεο ρξήζεο 2012 ζε
ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε ηνπ 2011, απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

2012
Θέξδε πξν θόξσλ ΓΠΥΠΑ

2011
3,341

3,500

Φφξνο εηζνδήκαηνο βάζεη εθαξκνγήο
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή

668

700

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελα έμνδα

108

80

1

1

(3)

(16)

Ππκπιεξσκαηηθφο θφξνο απν κηζζψκαηα
Αλαινγία θφξνπ ζε κε πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο
Φόξνο εηζνδήκαηνο ζε Θαηάζηαζε
πλνιηθώλ Δζόδσλ
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774

767

50

Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ
θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο θαηά ηε
ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηά ηελ 31/12/2012 γηα ηελ εηαηξία ππνινγηδφηαλ κε βάζε ην λέν
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζα πξνέθππηε αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά
πνζφ επξψ 12 ρηι ην νπνίν ζα σθεινχζε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο
ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
2012
2011
Απαηηήζεηο:
Γηαθνξά απφ ινγηζκφ απνζβέζεσλ

(18)

(6)

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ (ΓΙΞ 19)
Ξξνβιέςεηο ινηπσλ εμφδσλ

49
8

42
18

ύλνιν

39

54

Κε δεδνκέλν φηη εθθξεκνχλ νη θνξνινγηθνί έιεγρνη γηα νξηζκέλεο ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε εηαηξεία κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ εξκελεία ησλ θνξνινγηθψλ
αξρψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ θφξνπ, πηζηεχεη φηη έρεη ζρεκαηίζεη επαξθή πξφβιεςε γηα
πηζαλέο δηαθνξέο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ρν ζσξεπκέλν πνζφ ηελ πξφβιεςεο
θφξνπ γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηελ 31/12/2012 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ 94 ρηι.
πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε γξακκή θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ παζεηηθνχ.

21.Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο
21.1 Γεζκεύζεηο
Έρνπλ δνζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ηελ Δηαηξεία γηα κηζζψκαηα, ζπλνιηθήο αμίαο επξψ
826.984,90 θαη ινηπνχο, ζπλνιηθήο αμίαο επξψ 1.000.000,00.
Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο
θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.

21.2 Ιεηηνπξγηθέο Κηζζώζεηο
Ζ Δηαηξεία σο Κηζζσηήο
Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο.
Όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, ηα κειινληηθά πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα έρνπλ σο
εμήο:
2012
Κέρξη 1 έηνο
Απφ 1-5 έηε
Κεηά απφ 5 έηε
ύλνιν

INTERSPORT ATHLETICS A.E.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2012 έσο 31/12/2012

2011
5,356

5,785

24,233
14,276

22,954
23,346

43,865

52,085

51

21.3 Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ νξγάλσλ πνπ
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.

22.πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Κέξε
Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξείαο ζεσξνχληαη ε κεηξηθή Δηαηξεία, νη ζπγαηξηθέο ηεο, νη ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο, ε Γηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο. Ζ Δηαηξεία παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο
ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ζηνπο ηνκείο γεληθήο δηνίθεζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
πιεξνθνξηθήο.
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη
31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2011 αλαιχνληαη σο εμήο:

2012
Θχθινο εξγαζηψλ
Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
ύλνιν

2011
8,008
1

8,333
1

8,009

8,335

2012
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο
ύλνιν

2011
740
203

114
112

943

226

31/12/2012
Απαηηήζεηο από:

31/12/2011

FOURLIS HOLDINGS SA

4

67

FOURLIS TRADE ΑΔΒΔ

4

0

SERVICE ONE

5

0

TRADE LOGISTICS SA

3

0

80

2

INTERSPORT CYPRUS

1,089

506

GENCO TRADE SRL

3,018

2,309

844
480

1,332
124

5,525

4,340

HOUSE MARKET ΑΔ

GENCO BULGARIA
INTERSPORT ATLETIK
ύλνιν
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Τπνρξεώζεηο πξνο: SPEEDEX ΑΔ

76

40

327

118

FOURLIS TRADE ΑΔΒΔ

2

11

TRADE LOGISTICS SA

31

31

0

24

106

72

FOURLIS HOLDINGS SA

HOUSE MARKET ΑΔ
INTERSPORT CYPRUS
GENCO TRADE SRL

19

18

GENCO BULGARIA
INTERSPORT ATLETIK

106
5

0
98

ύλνιν

673

413

Πηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 νη ζπλαιιαγέο θαη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο
δηνίθεζεο ήηαλ:
2012
Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

2011
279

364

Γελ πθίζηαληαη άιιεο ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηα δηεπζπληηθά
ζηειέρε θαη ηα κέιε δηνίθεζεο.
Νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη κε ηνπο εκπνξηθνχο φξνπο.

23.Κεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γεγνλόηα
Πχκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν N.4110 (23/1/2013) απμάλεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα απφ 20% ζε 26% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12 (παξ. 47) θαη ην ΓΙΞ 10 (παξ. 22) ε
αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2013 απνηειεί «κε
δηνξζσηηθφ γεγνλφο» θαη σο εθ ηνχηνπ ν ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο
ππνινγίζηεθε κε ηνλ ηζρχνληα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20%.
Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηά ηελ 31/12/2012 γηα ηελ εηαηξία ππνινγηδφηαλ κε βάζε ην λέν
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζα πξνέθππηε αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά
πνζφ επξψ 12 ρηι ην νπνίν ζα σθεινχζε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31/12/2012, πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
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ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 1/1 – 31/12/2012
INTERSPORT ATHLETICS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2012 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2012
(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ.2190 άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε θαηά ηα ΓΛΠ)

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεχνπλ ζε µία γεληθή ελεµέξσζε γηα ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο INTERSPORT ATHLETICS A.E.E. Ν αλαγλψζηεο πνπ επηδεηά λα
αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ∆ηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα
θαζψο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ φπνπ αλαξηψληαη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία.
Γηεύζπλζε έδξαο εηαηξείαο

Λεσθόξνο Βάξεο 60-Βάξε

Αξηζκόο κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ
ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ

46209/04/Β/00/278(07)
121753899000

Αξκόδηα Ννκαξρία

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Γάθλε Φνπξιή, Λήδα Φνπξιή, Νηθόιανο Υαξκαληάο, Γεξάζηκνο Αγνξάλνο,Απόζηνινο Πεηαιάο,Αληώληνο Μαθξήο , Μαξία Θενδνπιίδνπ

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

21/2/2013

Οξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο

νθία Καινκελίδνπ Α.Μ.ΟΔΛ 13301

Διεγθηηθέο εηαηξείεο

ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΚ (ΔΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ ΑΔ

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο

Με ζύκθσλε γλώκε

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξείαο

w w w .intersport.gr

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ποζά εκθπαζµένα ζε €

Ποζά εκθπαζµένα ζε €
ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Έζνδα πσιήζεσλ

Μη Κςκλοθοπούν Δνεπγηη ικό

Κόζηνο πσιεζέλησλ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

9,194,132.58

Ά ϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρέο
Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

9,063,083.21 Κηθη ά θέξδε

Κςκλοθοπούνη α πεπιοςζιακά ζη οισεία ενεπγηη ικού
Απνζέκαηα

753,375.50
-22,391,537.81

-2,776,120.10

-2,718,989.28

39,350.69
34,427,729.75

1,240,144.01 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
54,261.98 Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
18,770,978.71 Θέξδε /Εεκίεο εθκεη άιιεπζεο

18,904,906.12

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
20,696,597.08 Θέξδε πξν θόξσλ

33,020.33

38,331.50

3,340,679.26

3,500,431.15

-774,148.57

-767,402.38

2,566,530.69

2,733,028.77

2,566,530.69
2,566,530.69

2,733,028.77
2,733,028.77

5,683,639.92
1,165,337.47

1,585,029.34 Θαη αλέκνλη αη ζε:

5,998,297.25
31,754,121.47

4,454,520.37 - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
31,148,568.73 Καζαξα θέξδε πεξηόδνπ (Α)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

66,181,851.22

49,919,547.44
Ινηπά ζπγθελη ξση ηθά έζνδα
Αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) επί πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ κεηά από
θόξν

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
12,131,529.00

29,238,731.62

-20,956.09

10,137,490.00 Ινηπά ζπγθελη ξση ηθά έζνδα κεη ά από θόξνπο (Β)

987,037.75

851,404.52 πγθελη ξση ηθά ζπλνιηθά έζνδα κεη ά από θόξνπο (Α)+(Β)

16,120,164.87

-414,506.08
4,123,046.53

-861,347.98

Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα
ύνολο κςκλοθοπούνη ορ ενεπγηη ικού

Απνζεκαηηθά

-475,463.02
4,169,006.91

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-660,946.88

-75,356.00

-20,956.09

-75,356.00

2,545,574.60

2,657,672.77

2,545,574.60

2,657,672.77

13,723,446.64
24,712,341.16 Θαη αλέκνλη αη ζε:
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

-Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε € )
13,000,000.00

Παξνρέο πξνζσπηθνύ
ύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ

28,894,704.20

302,421.19
-22,675,312.95

0.00 Φόξνο εηζνδήκαηνο
4,412,421.94 Θέξδε κεη ά από θόξνπο (Α)

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

29,793,481.79

997,657.80 Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
7,415,831.71 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

1,940.71

Αδηαλέκεηα θέξδε
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (α)

-37,658,302.04

900,188.54

Φόξνο εηζνδήκαηνο εηζπξαθηένο
Απαηηήζεηο απν πειάηεο

Μεηνρηθό θεθάιαην

66,553,006.24

-37,793,897.33

22,827,700.01
1,466,357.93

Αλαβαιιόκελνη θόξνη
ύνολο μη κςκλοθοπούνη ορ ενεπγηη ικού

31/12/2011

67,587,379.12

6.21

7.91

6,251,101.66

6,099,576.64

0.00 Θέξδε πξν θόξσλ , ρξεκαη ννηθνλνκηθώλ επελδύζεσλ

247,483.00

211,624.05 απνη ειεζκάη σλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

13,247,483.00

211,624.05

0.00

4,989,338.03

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλεηαθώλ
ππνρξεώζεσλ

2,000,000.00

Φόξνο εηζνδήκαηνο

0.00

224,069.56

143,237.17

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ

21,471,567.04

19,863,007.03

23,695,636.60

24,995,582.23

ύνολο ςποσπεώζεων(β)

36,943,119.60

25,207,206.28

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
(α)+(β)

66,181,851.22

49,919,547.44

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποζά εκθπαζµένα ζε €
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31/12/2012

31/12/2011

3,340,679.26

3,500,431.15

2,082,094.75

1,976,530.11

239,422.86

124,252.45

Λειη οςπγικέρ Γπαζη ηπιόη ηη ερ
Καζαξό θέξδνο πξν θόξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

Ππόζθεη α ζη οισεία και πληποθοπίερ :

1. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο Πξνβιέςεηο
αλεξρόηαλ ζε 497 θαη 480 αληίζηνηρα.
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
2. Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2012
3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε
εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ FOURLIS Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε έδξα ηελ Διιάδα, κε πνζνζηό
ζπκκεηνρήο 100% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαη ελζσκαηώλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο
ελνπνίεζεο.

Απνηειέζκαηα (έζνδα - έμνδα - θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-15,876.04

-17,107.78

3,952.41

183,321.43

858,507.41

646,373.18

Μείσζε / (αύμεζε) ινγαξηαζκώλ απνζεκάησλ

1,571,690.96

136,949.89

Μείσζε / (αύμεζε) ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ

-1,079,680.74

1,732,998.79

1,566,000.09

-313,672.94

(Μείσζε) / αύμεζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Κείνλ
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

Βάξε , 21 Φεβξνπαξίνπ 2013

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειη οςπγικέρ δπαζη ηπιόη ηη ερ (α)

-816,579.70

-629,265.40

-674,944.92

-733,589.60

7,075,266.34

6,607,221.28

-15,411,868.30

-4,806,254.66

-2,138,691.42

-2,560,560.47

Δπενδςη ικέρ δπαζη ηπιόη ηη ερ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΑΦΝΖ ΑΝ.ΦΟΤΡΛΖ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΩΣ.ΥΑΡΜΑΝΣΑ

ΑΓΣ Φ 019071

Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςη ικέρ δπαζη ηπιόη ηη ερ (β)

14,303.72

6,650.02

-17,536,256.00

-7,360,165.11

ΑΓΣ Υ 090035
Υπημαη οδοη ικέρ Γπαζη ηπιόη ηη ερ
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

233,579.37

-8,968,068.68

-3,623,260.18

12,004,766.54

-589,690.81

1,543,776.88

-1,342,634.64

4,454,520.37

5,797,155.06

5,998,297.25

4,454,520.42

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζη α σπημαη ικά διαθέζιμα πεπιόδος (α) + (β)
+ (γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΗΩΑΝΝΖ Ν .ΠΡΟΒΑΣΑΚΖ
ΑΓΣ. ΑΔ 525162

ΚΑΣΑΝΣΩΝΖ Π.ΑΘΑΝΑΗΑ

2,799,990.00

18,978,730.65

Δμνθιήζεηο δαλείσλ
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαη οδοη ικέρ δπαζη ηπιόη ηη ερ (γ)

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

1,994,104.57

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Ποζά εκθπαζµένα ζε €
ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΓΣ ΑΕ 073708
AΜ Ο.Δ.Δ. 30674
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2012 θαη 01.01.2011
αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Δθδνζείζεο κεηνρέο
Λνηπά
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (31.12.2012 και 31.12.2011
ανη ίζη οισα)

INTERSPORT ATHLETICS A.E.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2012 έσο 31/12/2012

31/12/2012

31/12/2011

24,712,341.16

19,247,212.92

2,545,574.60

2,733,028.77

27,257,915.76

21,980,241.69

1,994,039.00

2,799,990.00

-13,223.14

-67,890.53

29,238,731.62

24,712,341.16
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Νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο, ε Έθζεζε Eιέγρνπ ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ θαη ε Έθζεζε
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 1/1 – 31/12/2012 έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο: http://www.fourlis.gr

INTERSPORT ATHLETICS A.E.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2012 έσο 31/12/2012
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