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ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηελ 3 Μαξηίνπ 2014 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην
δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.autogrill.gr.
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ
ειίδα
Έθζεζε Γηαρείξηζεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
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Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013
Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013
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Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013
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Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2013
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
εκείσζε
1
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
2
Βάζε ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
2.1
ύνηαξη ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν - βάζη επιμέηπηζηρ
2.2
Ππώηη εθαπμογή ηυν Δ.Π.Υ.Α.
2.3
Υπήζη εκηιμήζευν
3
Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
3.1
Εκηιμήζειρ ηηρ Διοίκηζηρ
3.2
Επενδύζειρ ζε σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
3.3
Εύλογη αξία σπημαηοοικονομικών μέζυν
3.4
ςναλλαγέρ ζε ξένο νόμιζμα
3.5
Ενζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ
3.6
Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία
3.7
Απομείυζη αξίαρ πεπιοςζιακών ζηοισείυν
3.8
Αποθέμαηα
3.9
Απαιηήζειρ
3.10
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα αςηών
3.11
Εηαιπικό κεθάλαιο
3.12
Μεπίζμαηα
3.13
Παποσέρ ζηο πποζυπικό
3.14
Πποβλέτειρ
3.15
Τποσπεώζειρ από εμποπικέρ δπαζηηπιόηηηερ
3.16
Φόπορ (ειζοδήμαηορ και αναβαλλόμενορ)
3.17
Αναγνώπιζη εζόδυν
3.18
Επισοπηγήζειρ
3.19
Μιζθώζειρ
3.20
Κέπδη ανά Εηαιπικό Μεπίδιο
3.21
Διασείπιζη σπημαηοοικονομικού κινδύνος
3.22
Αλλαγέρ ζηιρ λογιζηικέρ πολιηικέρ
3.23
Επίδπαζη νεοεκδοθένηυν Λογιζηικών Πποηύπυν και Διεπμηνειών
4
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
5
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
6
Απνζέκαηα
7
Πειάηεο - ινηπέο απαηηήζεηο
8
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ
9
Δηαηξηθφ θεθάιαην
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Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Έμνδα αλά θαηεγνξία
Υξεκαηνθνηθνλνκηθά έμνδα -έζνδα - θαζαξά
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πξνο επηρεηξήζεηο
Βξαρππξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο πιεξνθνξίεο
Ακνηβή ειεγθηψλ
ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ
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ΖΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΗ ΧΡΗΗ 01.01.2013– 31.12.2013
φμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, ςασ υποβάλλουμε προσ ζγκριςθ τισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ 01.01.2013– 31.12.2013, ενϊ παράλλθλα ςασ
παρουςιάηουμε και τθ γενικότερθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ κατά τθ χριςθ αυτι:
1. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2013-31.12.2013
Οι διαχειριςτζσ διλωςαν ότι οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ κατά τθν περίοδο
01.01.2013-31.12.2013 εξακολουκοφν να επθρεάηονται από τθν οικονομικι κατάςταςθ ςτθν
Ελλάδα.
Ειδικότερα, καίτοι θ Εταιρεία ςυνζχιςε τθν επιτυχι λειτουργία των καταςτθμάτων τθσ ςτο
Αεροδρόμιο Ακθνϊν «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» οι πωλιςεισ τθσ ανιλκαν ςτο ποςό των Ευρϊ 4.923
χιλιάδων.
Λόγω των ςυνεχιηόμενων ζργων οδοποιίασ οι πωλιςεισ ςτα 2ΕΑ Ακράτασ ανιλκαν ςτο ποςό των
Ευρϊ 1.909 χιλιάδων. Σθν 12-12-2013 υπεγράφθ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και τθσ εταιρείασ
«ΣΑΘΜΟ-ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ ΠΡΑΣΘΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ» ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό τροποποίθςθσ τθσ από 21-10-2005 ςφμβαςθσ υπεκμίςκωςθσ, όςον αφορά το
καταβαλλόμενο από τθν Εταιρεία μίςκωμα ελάχιςτο ετιςιο και ετιςιο μεταβλθτό μίςκωμα.
Περαιτζρω, οι πωλιςεισ του καταςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ τθσ Εταιρείασ ςτο 19ο
χλμ. τθσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν – Λαμίασ (ρεφμα προσ Ακινα), ανιλκαν ςτο ποςό των Ευρϊ 986
χιλιάδων.
Οι πωλιςεισ ςτο ΕΑ ςτθ κζςθ «ΠΑΘΟΒΟΤΝΙ» ανιλκαν ςτο ποςό των Ευρϊ 974 χιλιάδων.
Περαιτζρω, οι πωλιςεισ ςτα δφο (2) ΕΑ ςτθ κζςθ «ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ», θ λειτουργία των οποίων
ξεκίνθςε τον Αφγουςτο και επτζμβριο 2013 αντίςτοιχα, ανιλκαν ςτο ποςό των Ευρϊ 215
χιλιάδων.
Επιπλζον αναφζρεται ότι δεν υπάρχει ακόμθ καμία εξζλιξθ όςον αφορά τισ αναγγελίεσ τισ οποίεσ
ζχει κατακζςει θ Εταιρεία ςτισ 14.09.2010 ενϊπιον τθσ εταιρείασ «ΕΘΝΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Α.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΕΩ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ»: αναφορικά με τισ οφειλζσ των εταιρειϊν «ΟΛΤΜΠΙΑΚΕ
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕ Α.Ε» και «ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΤΠΘΡΕΙΕ Α.Ε» προσ τθν Εταιρεία φψουσ
ΕΤΡΩ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΕΣΡΑΚΟΙΩΝ ΑΡΑΝΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ ΛΕΠΣΩΝ [39.440,27] και ΕΤΡΩ
ΟΚΣΑΚΟΙΩΝ ΟΓΔΟΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΛΕΠΣΩΝ [888,60 ] αντίςτοιχα. Για τισ ανωτζρω απαιτιςεισ
ζχουν ςχθματιςτεί αντίςτοιχα προβλζψεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου
2012. Οι διαχειριςτζσ δθλϊνουν ότι ο προχπολογιςμόσ για τθ χριςθ 01.01.2014-31.12.2014
προβλζπει κφκλο εργαςιϊν Ευρϊ 9.516,6 χιλιάδων, κζρδθ προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων
4
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(EBITDA) Ευρϊ 889,1 χιλιάδων, αγορά παγίων και ακινθτοποιιςεων φψουσ Ευρϊ 67,00 χιλιάδων

και Κακαρι Χρθματοοικονομικι Θζςθ (Net Financial Position) ποςοφ Ευρϊ 615,13 χιλιάδων και
κα υποβλθκεί ςτθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθσ Εταιρείασ προσ ζγκριςθ από τον Εταίρο.

2. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2013 –31.12.2013 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Θ οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31.12.2013 εμφανίηεται με ακρίβεια ςτισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ που υποβάλλονται για ζγκριςθ από τον Εταίρο. O κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρίασ για
τθν χριςθ 01.01.2013-31.12.2013 ανιλκε ςτο ποςό των Ευρϊ 9.018 χιλιάδων. Tα κζρδθ τθσ
Εταιρείασ μετά το φόρο ανιλκαν ςε Ευρϊ 336 χιλιάδεσ.

3.ΣΗΡΟΤΜΕΝΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ
Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 01.01.2013-31.12.2013 δεν υπιρξε οποιαδιποτε μεταβολι ςτισ
λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόηονται από τθν Εταιρεία.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ
Θ Εταιρεία εφαρμόηει πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων οι οποίεσ αναλφονται κάτωκι:
Διαχείριςη κινδφνου μεταβολήσ τιμών: Οι αγορζσ τθσ Εταιρείασ και οι κυριότερεσ δαπάνεσ τθσ
είναι ςε ετιςιεσ προςυμφωνθμζνεσ τιμζσ για τθ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο τθσ απότομθσ
ανοδικισ μεταβολισ των τιμϊν.
Διαχείριςη πιςτωτικοφ κινδφνου: Οι πωλιςεισ τθσ Εταιρείασ είναι ωσ επί το πλείςτον τθσ
μετρθτοίσ.

Θ ανάλυςθ των χρεωςτικϊν υπολοίπων, εξαιρουμζνων των απαιτιςεων που

καλφπτονται από προβλζψεισ είναι μεταξφ 30 και 90 θμερϊν.
Διαχείριςη χρηματοοικονομικοφ κινδφνου: Θ Εταιρεία δεν επενδφει τα χρθματικά τθσ διακζςιμα
ςε χρθματοοικονομικά προϊόντα που εμπεριζχουν ρίςκο. Σα δάνεια που ζχει λάβει είναι από τθ
μθτρικι εταιρεία, θ οποία και διαχειρίηεται τον κίνδυνο διακφμανςθσ των επιτοκίων.
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5. ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ
Θ Διοίκθςθ, παρακολουκεί κι ελζγχει τθν κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Εταιρείασ βάςει του δείκτθ
κεφαλαιακισ επάρκειασ (Net Debt to Equity ratio) που ορίηεται ωσ το πθλίκο Κακαρζσ
Τποχρεϊςεισ / φνολο Ιδίων Κεφαλαίων. Ο δείκτθσ αυτόσ το 2012 ανερχόταν ςε -29,60 ενϊ το
2013 ανζρχεται ςε 1,35.

6. ΠΡΟΣΑΗ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΕΛΕΓΚΣΩΝ
Οι Διαχειριςτζσ προτείνουν τον οριςμό τθσ KPMG Ορκωτοί Ελεγκτζσ Α.Ε, με αρικμό μθτρϊου 114,
ωσ ελεγκτζσ για τθ χριςθ που λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014.
Βάςει τθσ ανωτζρω Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ παρακαλείςτε όπωσ εγκρίνετε τισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ για το τθ χριςθ 01.01.2013-31.12.2013, να απαλλάξετε τουσ Διαχειριςτζσ, ΡΟΜΠΕΡΣΟ
ΚΟΛΟΜΠΟ

(ROBERTO COLOMBO), ΦΑΜΠΡΙΣΗΙΟ ΝΑΡΝΣΙ (FABRIZIO NARDI) και ΜΑΟΤΡΟ ΛΟΒΑΟ (MAURO

LOVASCIO) και τουσ ελεγκτζσ από κάκε ευκφνθ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςθσ αυτισ
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013
(Ποζά ζε ΕΤΡΩ)
εκεηψζεηο

Πσιήζεηο (θχθινο εξγαζηψλ)
Κφζηνο πσιεζέλησλ

12

Μηθηό θέξδνο
Δμνδα δηάζεζεο
Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Λνηπά έζνδα

12
12

Κέξδε / (Εεκίεο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, θαζαξά

13

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

14

Κέξδε / (Εεκίεο) ρξήζεσο κεηά θόξσλ

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά εηαηξηθφ κεξίδην

2013

2012

9.018.127,07
-3.165.997,29

9.388.184,03
-3.497.368,46

5.852.129,78

5.890.815,57

-5.034.632,45
-630.797,65
186.493,06

-6.748.568,93
-963.292,87
107.195,26

373.192,74

-1.713.850,97

-41.205,58

-59.331,24

331.987,16

-1.773.182,21

3.568,63

276.658,57

335.555,79

-1.496.523,64

2,72
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013
(Ποζά ζε ΕΤΡΩ)
εκεηψζεηο

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

2013

2012

1.882.446,23
49.637,01
429.797,46
1.381.367,88
3.743.248,58

1.815.970,52
52.814,85
52.814,85
416.961,75
416.961,75
1.069.668,67
1.069.668,67
3.355.415,79
2.308.540,97

348.968,49
942.230,69
414.505,99
1.705.705,17

280.761,97
607.303,59
271.554,82
1.159.620,38

5.448.953,75

4.515.036,17
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3.696.330,00
98.822,74
-1.654.383,82
2.140.768,92

1.696.350,00
181.293,16
-2.026.034,71
-148.391,55

15

55.342,00
124.670,11
180.012,11

121.714,61
124.670,11
246.384,72

1.297.482,31
1.790.903,25
2.516,85
37.270,31
3.128.172,72

2.408.572,77
1.954.066,45
2.516,85
51.886,93
4.417.043,00

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

3.308.184,83

4.663.427,72

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

5.448.953,75

4.515.036,17

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Πειάηεο - ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ

4
4
11
5

6
7
8

ύλνιν ελεξγεηηθνύ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Δηαηξηθφ θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδ. επηρεηξήζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

14

16
10
11
17

8
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013
(Ποζά ζε ΕΤΡΩ)

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013
Αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο
Λνηπέο θηλήζεηο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Δηαηξηθφ
Κεθάιαην
1.696.350,00
1.696.350,00

Λνηπά
απνζεκαηηθά
181.293,16
181.293,16

1.696.350,00
1.999.980,00

181.293,16
-19.999,80

3.696.330,00

-62.470,62
98.822,74
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Απνηειέζκαηα εηο
λέν
-529.511,07
-1496.523,64
-2.026.034,71

-2.026.034,71
335.555,79
36.095,10
-1.654.383,82
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
(Ποζά ζε ΕΤΡΩ)

Σακεηαθέο ξνέο από
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε,
δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

2013

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο:
(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ
(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ
(Αχμεζε) / κείσζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη θφξνη
χλνιν εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)

331.987,16

-1.773.182,21

329.827,17
-102.429,91
414,70

609.636,46
25.117,00
919,17

-114,66
40.905,54
600.589,97

-67,84
56.711,98
-1.080.865,44

-68.206,52
-646.626,31
-163.163,20

89.959,33
-14.190,69
267.918,31
74.783,25
177.012,22
-978.261,13
-57.631,15
-35.094,91
-62.270,07
-29.530,30
-665.876,80
-14.190,69

-40.905,54
-14.616,62
-332.928,22

Σακεηαθέο ξνέο από
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
χλνιν εθξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)
Σακεηαθέο ξνέο από
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδχλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο
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2012

-393.125,01
114,66
-393.010,35

-101.784,41
67,84
-101.716,57

1.979.980,20
-1.111.090,46

656.636,03

868.889,74

656.636,03

142.951,17
271.554,82
414.505,99

-110.957,34
382.512,16
271.554,82
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Ζ ΑΟΤΣΟΓΚΡΗΛΛ ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ (ε
«Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο γηα ηαμηδηψηεο θαη απαζρφιεζε ηε
ρξήζε 2013, 121 ππαιιήινπο, ελψ ην 2012 απαζρνινχζε 109.
Ζ Δηαηξεία είλαη Μνλνπξφζσπε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο («Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ.»),
ηδξχζεθε θαη ζηεγάδεηαη ζηελ Διιάδα ζηε δηεχζπλζε: 19ρικ Αζελψλ Τιίθεο, Νέα Δξπζξαία,
14671.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εμήο: www.autogrill.gr
Ζ Δηαηξεία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο Autogrill SpA, ηεο νπνίαο νη κεηνρέο είλαη
εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Μηιάλνπ Ηηαιίαο.
2. Βάζε ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
2.1. ύληαμε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ – βάζε επηκέηξεζεο: Οη Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο, εθηφο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη
ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Όπσο πεξαηηέξσ πεξηγξάθεηαη ζηε εκείσζε 2.1.1, νη
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ηηο Γηεξκελείεο
φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθαξκφδνληαο ην Γ.Π.Υ.Α. 1
«Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο», κε
εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2004.
2.1.1. Γήισζε ζπκκόξθσζεο: Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, κε
εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2013, (εθεμήο νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»)
θαιχπηνπλ ηε ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη έρνπλ
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηελ 3 Μαξηίνπ 2014
θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.autogrill.net.
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2004 (εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α.).
2.2. Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.: Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
ζπληάζζνληαλ έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2004 ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ν. 3190/1955 θαη ηνλ
Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηηο ηζρχνπζεο έσο ηελ εκεξνκελία απηή Διιεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο,
νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δηέθεξαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. χκθσλα κε
ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία 1606/2002 θαη βάζεη ηνπ Νφκνπ 3229/2004, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Νφκν 3301/2004, νη Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ή
ζπγαηξηθέο εηζεγκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ (εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ) ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, γηα ηηο
ρξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία, σο ζπγαηξηθή εηαηξείαο ηνπ εμσηεξηθνχ ε νπνία είλαη εηζεγκέλε
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Μηιάλνπ (παξάγξαθνο 1), ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. Βάζεη ηνπ Γ.Π.Υ.Α 1 θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο
λνκνζεζίεο, νη πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξνπζηάδνπλ
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α, ηνπιάρηζηνλ γηα κία

11

ΑΟΤΣΟΓΚΡΗΛΛ ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
ρξήζε. Οη πξψηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνο δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηα
Γ.Π.Υ.Α, ήηαλ απηέο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2005.
2.3. Υξήζε εθηηκήζεσλ: Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο γηα λα
επηιέμεη ηηο θαηαιιειφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη λα απνηηκήζεη ηε κειινληηθή εμέιημε
γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ. Οη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο
επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ
ππάξρνπλ θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο εθάζηνηε θηλδχλνπο. Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη
ζηελ εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά
γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη αλακελφκελα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.
3. Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, έρνπλ εθαξκνγή κε
ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
3.1. Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο: Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα
Γ.Π.Υ.Α, απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο
Γηνίθεζεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ,
θαζψο θαη ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη εθηηκήζεηο
θαη νη παξαδνρέο απηέο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο απηέο
αλαγλσξίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη επεξεάδνπλ ηηο ζρεηηθέο ρξήζεηο
πνπ αθνξνχλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηε ρξήζε ή ζηε ρξήζε
αλαζεψξεζεο θαη ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα
θαη ηηο κειινληηθέο ρξήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο, βαζίδνληαη ζηελ
ππάξρνπζα εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη εχινγνη,
θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.
Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ
εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
3.2. Δπελδύζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (Υξεκαηννηθνλνκηθά
Πεξηνπζηαθά ηνηρεία) θαη αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ
δίδεηαη, ελψ ηα πξνθχπηνληα θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο θαη αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
απνθηήζεθαλ, νη επελδχζεηο απηέο ηαμηλνκνχληαη, απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία, κε
κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε
επελδχζεηο, απνηηκψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο, κεησκέλν θαηά ηε δεκία απαμίσζήο
ηνπο.
Οη επελδχζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα δηαθξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, ή λα πσιεζνχλ,
ραξαθηεξίδνληαη σο Δπελδχζεηο Γηαζέζηκεο πξνο Πψιεζε. Μεηά ηελ αξρηθή
θαηαρψξεζή ηνπο, νη επελδχζεηο απηέο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα θέξδε ή
νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηελ απνηίκεζε ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. ηελ
πεξίπησζε έληνθσλ επελδχζεσλ, νη ηφθνη πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Οη επελδχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα εθκεηάιιεπζε ή είλαη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε,
θαηαρσξνχληαη / δηαγξάθνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα
αγνξάζεη / πσιήζεη ηηο επελδχζεηο. Οη επελδχζεηο πνπ δελ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
ηνπο, θαηαρσξνχληαη / δηαγξάθνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ηνπο ζηελ / απφ
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ηελ Δηαηξεία.
3.3. Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
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 2013
πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε απφ ηελ Γηνίθεζε. ε πεξηπηψζεηο
φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα ή είλαη απηά πεξηνξηζκέλα απφ ελεξγέο
ρξεκαηαγνξέο νη απνηηκήζεηο ησλ εχινγσλ αμηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο
Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ.
Οη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεξαξρνχληαη ζε ηξία επίπεδα:
•

Δπίπεδν 1: Υξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο απφ 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.

Οη παξαθάησ κέζνδνη θαη παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο
αμίαο γηα θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ:
•

•

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ, εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο,
πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο: Ζ ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ
εχινγε επεηδή ε ιήμε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη
βξαρππξφζεζκε.
Γάλεηα: Ζ ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ηα δάλεηα απηά
είλαη έληνθα κε θπκαηλφκελν επηηφθην

3.4. πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα
Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα
λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ
ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα,
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ
αληίζηνηρε εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. Σα θέξδε θαη νη
δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζην
θφζηνο θηήζεο κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ, κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηελ
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εκεξνκελία πνπ απνθηήζεθαλ θαη ζπλεπψο δελ πξνθχπηνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο. Σα κε λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη
ζε μέλν λφκηζκα, θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηηο
ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ αμηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη
πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ
ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ή απεπζείαο ζηα
Ίδηα Κεθάιαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ.
3.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζηηο αμίεο
θηήζεο ηνπο κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απαμηψζεηο. Σν θφζηνο
θηήζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ
ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην, κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη
δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα
εηζξεχζνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί
αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα
φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν,
κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:

Δίδνο Παγίνπ
Αθηλεηνπνηήζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ
Δμνπιηζκφο θαηαζηεκάησλ θαη ζπλαθείο εμνπιηζκνί
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Έηε Απόζβεζεο
Γηάξθεηα κηζζσηηθήο πεξηφδνπ
10 έηε
5 έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. Όηαλ νη
ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπο ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Οη
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κε αμία θηήζεο έσο 100 Δπξψ, απνζβέλνληαη πιήξσο
ζην έηνο θηήζεο ηνπο.
Οη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο
θηήζεο ηνπο, ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο), ην θφζηνο ησλ αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια άκεζα γεληθά έμνδα. Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη
ζηα έμνδα ρξήζεο.
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3.6. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηελ θαηεγνξία απηή ε Δηαηξεία έρεη εληάμεη θπξίσο ινγηζκηθφ ην νπνίν έρεη
παξακεηξνπνηεζεί γηα ρξήζε ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία θαη θαιχπηεη πάγηεο νξγαλσηηθέο
αλάγθεο φπσο ε κηζζνδνζία θαη ε εηνηκαζία ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη αλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, θαηά ην πνζφ ηεο
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.
3.7. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε
έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο, φπσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε
ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
απνζβέλνληαη, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ
ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δε ζα αλαθηεζεί. Αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε
αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο (κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο) θαη ηεο
αμίαο ρξήζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκίεο
απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ πξνθχπηνπλ.
Αληηινγηζκφο δεκηψλ απνκείσζεο πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γίλεηαη κφλν
φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί
θαη θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ
πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ
άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα
αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ
ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ ζην
ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.
3.8. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ FIFO (First-In FirstOut).
Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ην
θφζηνο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο
θηήζεο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ, κείνλ ην θφζηνο νινθιήξσζεο θαη ησλ
ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
3.9. Απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη
κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οη δεκηέο απνκείσζεο
(απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα
φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο
ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε
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αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεσο.
3.10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζε ηξάπεδεο θαη
ζην ηακείν. Δίλαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο φπσο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο φιεο νη
βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα λα ξεπζηνπνηνχληαη. Γηα
ηνπο ζθνπνχο θαηάξηηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, νη πξνζεζκηαθέο
θαηαζέζεηο θαη νη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο θαη κέρξη ηξίκελεο δηάξθεηαο (απφ ηελ
εκεξνκελία απφθηεζεο) επελδχζεηο, θαη ρακεινχ ξίζθνπ, ζεσξνχληαη ρξεκαηηθά
δηαζέζηκα.
3.11. Δηαηξηθό Κεθάιαην
Σα εηαηξηθά κεξίδηα ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδνληαη σο θεθάιαην.
3.12. Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο εηαίξνπο, απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε, ηε
ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Δηαίξνπ.
3.13. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
3.13.1. Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο
ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε,
ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή
ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ επηζηξνθψλ ή ζε επηζηξνθή.
3.13.2. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Ζ Δηαηξεία δελ παξέρεη παξνρέο, φπσο ζπληάμεηο ή άιιεο παξνρέο (αζθάιεηεο
δσήο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε), κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία.
3.13.3. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο
Οη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηαβάιινληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη
απνρσξνχλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο. Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη πξφβιεςε κε
βάζε αλαινγηζηηθή κειέηε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Γ.Λ.Π 19, ε νπνία θαιχπηεη
ηελ ππνρξέσζε ηεο βάζεη Διιεληθήο λνκνζεζίαο λα απνδεκηψζεη θάζε ππάιιειν
ηεο πνπ ζπληαμηνδνηείηαη. Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην
νκνιφγνπ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο πνπ έρεη εθδνζεί ζε λφκηζκα θνηλφ κε
απηφ πνπ θαηαβάιιεηαη ε θαζνξηζκέλε παξνρή θαη έρεη ελαπνκείλνπζα δηάξθεηα
πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.
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3.14. Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο 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. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο θάζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε
δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο.
3.15. Τπνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη άηνθεο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κεησκέλεο θαηά ηηο ηπρφλ απαηηήζεηο απφ εθπηψζεηο θαη ινηπέο
παξνρέο.
3.16. Φόξνο (εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο)
Ζ επηβάξπλζε ή ε σθέιεηα ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο
ηξέρνληεο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο
ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ή σθέιεηεο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηε ρξήζε, αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη
ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ
θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη
απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα Ίδηα Κεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή
θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο
θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη
εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο
ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξήζε. Όιεο νη αιιαγέο ζηα
βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο
αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο
θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δε ινγίδεηαη, εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο
ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην
θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ ηελ πεξίνδν 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 Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο.
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία
ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο
δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο, ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο,
αλαγλσξίδνληαη ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Μφλν νη κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη
αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε
ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα
κεηαθέξεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
3.17. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ θαζαξά απφ θφξνπο (Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, Γεκνηηθφο Φφξνο 0,5%
εηαηξεηψλ εζηίαζεο θαη ινηπνχο θφξνπο ππέξ ηξίησλ) εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
3.17.1. Πσιήζεηο αγαζψλ
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο
είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
3.17.2. Παξνρή ππεξεζηψλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη θαηά ηε ρξήζε πνπ παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξεπφκελεο ππεξεζίαο, ζε
ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.
3.17.3. Έζνδα απφ ηφθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε
ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
3.18. Δπηρνξεγήζεηο
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα
εμήο θξηηήξηα:
1. Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα
ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο.
2. Πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί.
Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα
κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα έμνδα ηα νπνία
επηρνξεγνχλ.
3.19. Μηζζώζεηο
Οη κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηελ Δηαηξεία φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε
πνπ αθνινπζνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, ζεσξνχληαη ρξεκαηνδνηηθέο
θαη θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πνζφ ίζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο
κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο ή αλ είλαη ρακειφηεξε κε ηελ
παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Σα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ζε κείσζε ηεο αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο, έηζη πνπ λα
πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην πάλσ ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηεο
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ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα.
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο κηζζσκάησλ, γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο,
θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.
3.20. Κέξδε αλά Δηαηξηθό Μεξίδην
Σα βαζηθά θαη ηα απνκεησκέλα θέξδε, αλά εηαηξηθφ κεξίδην, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα
θαζαξά θέξδε, κεηά απφ θφξνπο, κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ
θάζε ρξήζεο.
3.21. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
(α) Πηζησηηθόο Κίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ είζπξαμε
ππνινίπσλ πειαηψλ, ζχκθσλα κε πξνζπκθσλεκέλεο εκέξεο πίζησζεο αλά πειάηε. Ζ
Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαζφζνλ νη πσιήζεηο
ηεο γίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ηνηο κεηξεηνίο.
(β) Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ
Ζ Δηαηξεία έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο
φςεσο θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία. Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη
ζεκαληηθά ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα.
(γ) Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο ζε κεληαία βάζε.
(δ) πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο είλαη αλχπαξθηνο θαζφζνλ ην ζχλνιν ησλ
ζπλαιιαγψλ δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ.
Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο
Γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, εθαξκφζηεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε
ηδηαίηεξα θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θαησηέξσ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ, ηα νπνία
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013.

•

Γ.Λ.Π. 19 Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο, απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε κεζφδνπ πεξηζσξίνπ)
θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Ζ πξφβιεςε
παξνρψλ πξνζσπηθνχ κε 31Γεθεκβξίνπ 2013 έρεη κεησζεί θαηά Δπξψ 46 ρηιηάδεο
πεξίπνπ κε αληίζηνηρε πίζησζε ησλ απνζεκαηηθψλ ιφγνπ ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο.
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Γελ ππάξρνπλ πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο
ηνπο.
Γελ ππάξρνπλ λέα πξφηππα, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 πνπ αλακέλνληαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
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4. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

Αμία θηήζεσο

πζζσξεπκέλεο

Αλαπφζβεζηε

Αγνξέο

Γηαγξαθέο
Απνζβέζεηο

παγίσλ
31.12.2012

Απνζβέζεηο
31.12.2012

Αμία 31.12.2012

2013

2013

2013

Αθηλεηνπνηήζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ

2.476.385,98

1.699.425,94

776.960,04

126.436,72

Δμνπιηζκφο θαηαζηεκάησλ

4.435.241,92

3.482.881,90

952.360,03

242.796,57

806.916,69

14.551,01
383.784,30

Ζ/Τ & ζπλαθήο εμνπιηζκφο
χλνιν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

601.169,51

514.519,05

86.650,46

7.512.797,41

5.696.826,89

1.815.970,52

185.907,67

133.092,82

52.814,85 33.625,85
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Απνζβέζεηο
δηαγξαθέλησλ παγίσλ

0,00

Αλαπφζβεζηε
Αμία 31.12.2013

2013

138.976,25

0,00

764.420,51

143.360,21

803.576,00

1.048.455,69

102.020,61

30.871,94

101.261,11

908.937,30

313.208,40

904.837,11

1.882.446,23

56.487,15

16.618,74

36.302,20

49.637,01

69.570,03
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5. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013
Γνζκέλεο εγγπήζεηο γηα κηζζψκαηα
Πξνθαηαβιεζέληα ελνίθηα

38.969,15
1.342.398,73
1.381.367,88
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2012
42.032,60
1.027.636,07
1.069.668,67
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6. Απνζέκαηα
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013
Δκπνξεχκαηα
Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο
Αλαιψζηκα πιηθά - Δίδε ζπζθεπαζίαο

212.730,74
64.993,75
71.244,00
348.968,49
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2012
152.198,01
65.285,69
63.278,27
280.761,97
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7. Πειάηεο - ινηπέο απαηηήζεηο
2013
Πειάηεο
Μείνλ:
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Υξεσζηηθά ππφινηπα πξνκεζεπηψλ
Υξεψζηεο δηάθνξνη
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
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2012

484.736,78

367.189,65

(40.328,87)
64.588,90
381.514,94
39.976,74
11.742,20
942.230,69

(40.328,87)
13.631,30
248.769,07
8.982,85
9.059,59
607.303,59
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8. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ
(Πνζά ζε Δπξψ)

Γηαζέζηκα
Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο φςεσο

25

2013

2012

130.509,87
283.996,12
414.505,99

69.990,68
201.564,14
271.554,82
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9. Δηαηξηθό θεθάιαην
(Πνζά ζε Δπξψ)

Αξηζκφο εηαηξηθψλ
κεξηδίσλ

Αμία κεξηδίσλ
(Δπξψ)

1 Ηαλνπαξίνπ 2012

56.545

1.696.350,00

31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

56.545

1.696.350,00

Αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ

66.666

1.999.980,00

31 Γεθεκβξίνπ 2013

123.211

3.696.330,00

Όια ηα εθδνζέληα εηαηξηθά κεξίδηα ησλ Δπξψ 30 είλαη πιήξσο θαηαβιεκέλα.
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10. Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013
Πξνκεζεπηέο
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Γνπιεπκέλα έμνδα
Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
χλνιν πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

1.578.434,20
110.214,05
13.217,11
28.904,83
60.133,06
1.790.903,25
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2012
1.556.154,72
114.525,93
80.813,99
62.797,91
139.773,90
1.954.066,45
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11. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
(Πνζά ζε Δπξψ)

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

2013

2012

429.797,46
-2.516,85
427.280,61

416.961,75
-2.516,85
414.444,90

2013

2012

14.388,92
0,00
415.408,54
0,00
429.797,46

24.392,93
0,00
392.618,82
0,00
416.961,75

Οη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο:

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

Υξνληθή δηαθνξά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π.19
Δζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Φνξνινγηθέο δεκηέο (1)
Πξνβιέςεηο
χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

2013

Υξνληθή δηαθνξά πξνθχπηνπζα θαηά ηε δηελέξγεηα
επηδνηνχκελσλ ζεκηλαξίσλ
Υξνληθή δηαθνξά πξνθχπηνπζα επηδνηνχκελεο εξγαζίαο
χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ
1

2012

1.705,40

1.705,40

811,45

811,45

2.516,85

2.516,85

Εκτιμάται από το προχπολογιςμό ότι οι ηθμίεσ κα ςυμψθφιςτοφν με μελλοντικό φορολογθτζο κζρδοσ
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12. Δμνδα αλά θαηεγνξία
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013
Κόζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Έμνδα δηάζεζεο
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο, έμνδα θαη παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη θαη ηέιε
Λνηπά δηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο, έμνδα θαη παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη θαη ηέιε
Λνηπά δηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
ύλνιν θόζηνπο πσι/λησλ, εμόδσλ δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο

2012

3.165.997,29
1.872.197,15
2.600.682,74
30.881,25
227.518,87
303.352,44
199.738,88
317.283,43
14.680,67
72.619,97
26.474,70
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5.034.632,45

630.797,65
8.831.427,39

3.497.368,46
2.753.998,96
3.285.329,45
44.916,49
124.602,74
539.721,29
381.321,74
381.642,27
15.771,56
114.642,13
69.915,17

6.748.568,93

963.292,87
11.209.230,26
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13. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) - θαζαξά
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013
Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Εεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο αλαινγηζηηθήο κειέηεο Γ.Λ.Π.19

0,00
-414,70
114,66
-40.905,54
0,00
-41.205,58

30

2012
86,66
-919,17
67,84
-56.711,98
-1.854,59
-59.331,24
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14. Φόξνο εηζνδήκαηνο
(Πνζά ζε Δπξψ)

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο, ν ζπληειεζηήο θφξνπ
εηζνδήκαηνο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ 26%. Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελεία απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ
εηζνδήκαηνο παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο, έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο
θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη κε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, λα
νξηζηηθνπνηεζνχλ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ
ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 έσο 2010 θαη θαηά ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο ηεο
ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο, γηα ηηο ρξήζεηο απηέο. Διέγρεηαη γηα ηελ ρξήζε 2010,
πξνθεηκέλνπ λα ηεο επηζηξαθεί πξνθαηαβνιή χςνπο επξψ 179 ρηιηάδεο..
Δπίζεο, γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ιάβακε θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ελψ
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, βξίζθεηαη ζ’ εμέιημε ε εξγαζία δηαζθάιηζεο
θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ ην Νφκηκν Διεγθηή βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82 παξ.5
ηνπ ΚΦΔ. εκεηψλεηαη φηη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πξφβιεςε γηα
πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξφζηηκα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ
έιεγρνπ ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ, χςνπο Δπξψ 124.670,11.
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
2013
Φφξνο ρξήζεο (2012:20% & 2013:26%
αληίζηνηρα)
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο

2012

0,00
-3.568,63
-3.568,63

0,00
-276.658,57
-276.658,57

14. πκθσλία πξαγκαηηθνύ ζπληειεζηή
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ

331.987,16

2012
-1.773.182,21

πληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο
(2012:20%, 2013:26%)
Αλακελφκελνο θφξνο
Πξφζζεηεο εθπηπηφκελεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο
Γαπάλεο πνπ δελ εθπίπηνπλ
Αιιαγή ζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
Λνηπά
Πξφβιεςε πξφζζεησλ θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο

31

26%
86.316,66
-14.000,00

20%
-353.636,44

65.000,00
-118.000,00
-22.885,29
0,00

77.977,87

-3.568,63

-276.658,57

0,00
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15. Τπνρξεώζεηο Παξνρώλ Πξνζσπηθνύ

χκθσλα κε ην Διιεληθφ Δξγαηηθφ Γίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο, ην χςνο ηεο
νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη
εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδνηήζεσο,
είλαη ίζε κε ην 40% ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο. Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έγηλε
ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Μειινληηθφο εηήζηνο πιεζσξηζκφο (αλά έηνο)
Μειινληηθέο αλαηηκήζεηο κηζζψλ (αλά έηνο)

2013
3,17%
2,00%
1,00%

2012
2,70%
2,00%
2,20%

Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο πνπ δελ ρξεκαηνδνηείηαη
χλνιν

2013
55.342,00
55.342,00

2012
121.714,61
121.714,61

Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή πξνθαζνξηζκέλεο παξνρήο ήηαλ σο εμήο:
2013

2012

Καζαξή ππνρξέσζε πξνθαζνξηζκέλεο παξνρήο
1 Ηαλνπαξίνπ
Λνηπέο θηλήζεηο

121.714,61
-74.904,75

96.597,61

Αλαγλψξηζε ζηα απνηειέζκαηα
χλνιν

8.532,14
55.342,00

25.117,00
121.714,61
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Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο επηβαξχλζεθαλ σο εμήο:

Κφζηνο επηπιένλ παξνρψλ
Σφθνη ππνρξέσζεο
χλνιν

2013
7.314,90
1.217,14
8.532,04

2012
23.262,51
1.854,49
25.117,00

Πξνζσπηθό
Πξνζσπηθφ κφληκεο απαζρφιεζεο

2013
121

2012
109
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16.

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

2013
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδ.επηρεηξήζεηο

2012

1.297.482,31
1.297.482,31

2.408.572,77
2.408.572,77

17. Βξαρππξόζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

2013
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί θφξνη ηέιε

0,00
37.270,31
37.270,31

2012
0,00
51.886,93
51.886,93

18. ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
18.1.

Δλδερόκελεο δεζκεύζεηο θαη ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ
πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία
ηεο Δηαηξείαο. Οη κνλαδηθέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ
ηπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απφ ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο
2008 – 2010, γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε, χςνπο
Δπξψ 124.670,11. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006. H ρξήζε 2007 ζεσξείηαη νξηζηηθή δεδνκέλνπ φηη έρεη
παξέιζεη ε πεληαεηία κέζα ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα είρε θνηλνπνηεζεί εληνιή
ειέγρνπ. Παξάιιεια είλαη ζ’ εμέιημε ε εξγαζία δηαζθάιηζεο θνξνινγηθήο
ζπκκφξθσζεο, απφ ην Νφκηκν Διεγθηή, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82, παξ. 5
ηνπ ΚΦΔ, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
.

34

ΑΟΤΣΟΓΚΡΗΛΛ ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
18.2. Δηαίξνη
Ο κνλαδηθφο εηαίξνο είλαη ε Δηαηξεία Autogrill SpA, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
ηνπ Μηιάλνπ, ε νπνία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαηείρε ην 100% ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξείαο.
18.3. πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ζπλδεκέλα κέξε
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεκέλα κέξε θαηά ην 2013 αλαιχεηαη σο θάησζη:
Δίδνο πλαιιαγήο

Autogrill SpA
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

Αγνξέο εκπνξεπκάησλ
Αζθάιηζηξα & ακνηβέο
Αζθαιηζηψλ θιπ ρξεψζεηο
Σφθνη Γαλείσλ
Λήςε Γαλείσλ
Απνπιεξσκή Γαλείνπ

50.986,17
30.666,40
40.905,54
500.000,00

1.600.000
Σηκνιφγεζε πξνσζεηηθψλ
ππεξεζηψλ
40.210,77
Σα ππφινηπα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 πξνο ηελ
Autogrill Spa, αλέξρνληαλ ζε Δπξψ 1.407.921,17.
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ε Autogrill SpA φθεηιε ζηελ Δηαηξεία ην πνζφ ησλ Δπξψ
20.457,00.
18.4. Γεζκεύζεηο γηα ιεηηνπξγηθά κηζζώκαηα
Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 είρε ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα κηζζψζεηο αθηλήησλ
θαη θαηέβαιε θαηά ηε ρξήζε 2013 κηζζψκαηα, Δπξψ 2.239.566,17 ελψ γηα ην 2012 ην
αληίζηνηρν πνζφ ήηαλ Δπξψ 2.629.052,00. Οη κειινληηθέο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ γηα ηα
επφκελα έηε είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ ιφγσ ηνπ φηη ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ησλ
πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
18.5. Κεθαιαηνπρηθέο Γεζκεύζεηο
Ζ Δηαηξεία ππέγξαςε ηε ρξήζε 2010 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηελ εηαηξεία Avinol γηα ηε
κίζζσζε δχν λέσλ ηαζκψλ Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηψλ (.Δ.Α) ζηε ζέζε θνηίλα, ηα
νπνία θαη ιεηηνχξγεζαλ ηνλ Αχγνπζην 2013. Γελ ππάξρνπλ άιιεο αλεθηέιεζηεο
θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο. Σν 2013 δφζεθε ην πνζφ ησλ Δπξψ 400.000 ζηελ AVINOIL σο
εγγχεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηαζηεκάησλ.
18.6. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα
Γελ έρνπλ ζπκβεί ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο
θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
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18.7. Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Ζ πνιηηηθή ησλ Γηαρεηξηζηψλ ηεο Δηαηξείαο ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ζπλίζηαηαη ζηα
παξαθάησ:
1. ηε δηαθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, κε
ζηφρν ηε ζπλέρηζε απφδνζεο σθειεκάησλ ζηνλ εηαίξν ηεο θαη ζε άιια ηξίηα κέξε πνπ
έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ.
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζπλνιηθά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, βάζε ηνπ δείθηε
θαζαξψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (net debt-to-equity ratio). Ο
δείθηεο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν Καζαξέο Τπνρξεψζεηο / χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Οη
Καζαξέο Τπνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη σο ην χλνιν Τπνρξεψζεσλ (φπσο απεηθνλίδεηαη ζηε
Υξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε) κείνλ ηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Απηψλ (φπσο
απεηθνλίδνληαη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε).
Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1, ψζηε:
1. ε πεξίπησζε επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λα κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηξαπεδηθφ
δαλεηζκφ κε επλντθνχο φξνπο.
2. Να κπνξεί λα δηαηεξεί πςειά δηαζέζηκα σο θεθάιαην θίλεζεο.
Ο δείθηεο απηφο είρε σο εμήο:

Γείθηεο Καζαξέο Τπνρξεώζεηο / ύλνιν Ηδώλ Κεθαιαίσλ (Net Debt-Equity)
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

2013

2012

χλνιν ππνρξεψζεσλ

3.308.184,83

4.663.427,72

Μείνλ: ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

(414.505,99)

(271.554,82)

Καζαξέο Τπνρξεψζεηο

2.893.678,84

4.391.872,90

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

2.140.768,92

-148.391,55

1,35

-29,60

Καζαξέο Τπνρξεψζεηο/χλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

18.8. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο είλαη αλχπαξθηνο θαζφζνλ ην ζχλνιν ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ.
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18.9. Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζνβαξνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαζφζνλ νη πσιήζεηο ηεο
γίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ηνηο κεηξεηνίο. ε φζεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ απαηηήζεηο,
απηέο παξαθνινπζνχληαη δηαξθψο απφ ηε Γηνίθεζε.
19.

Ακνηβή Διεγθηώλ

(Πνζά ζε Δπξψ)

2013
Ακνηβέο ηαθηηθνχ ειέγρνπ
Ακνηβή εξγαζίαο δηαζθάιηζεο θνξνινγηθήο
ζπκκφξθσζεο
Λνηπέο ακνηβέο

2012

12.000,00

12.000,00

18.000,00
6.000,00
36.000,00

18.000,00
8.500,00
38.500,00

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 37, ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε
ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηελ 3 Μαξηίνπ 2014 θαη ππνγξάθνληαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο απφ ηνπο:

N.Δξπζξαία, 3 Μαξηίνπ 2014
Ησάλλα – Ηθηγέλεηα Μαξαζιίδνπ
Πξντζηακέλε Λνγηζηεξίνπ

Mauro Lovascio
Έλαο εθ ησλ Γηαρεηξηζηψλ
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