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Κύριοι Μέτοχοι,
Σαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ζηε γεληθή ζπλέιεπζή ζαο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε
ρξήζε 01/01/2013 - 31/12/2013 θαζψο επίζεο θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο θαη παξαθαινχκε
φπσο ηηο εγθξίλεηε.
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΦΑ).
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 εγθξίλνληαη απφ
ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 8 Απξηιίνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ταθηηθήο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
1. Εμέιημε ηωλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο
Τν δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επεξέαζε ηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο. Μνινλφηη ν θχθινο
εξγαζηψλ ήηαλ κεησκέλνο, ε εηαηξεία θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηα κηθηά ηεο θέξδε ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα.
Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 4.268,840 € έλαληη 4.311.231 € ην 2012 ζεκεηψλνληαο πηψζε 1%,
ελψ ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο αλήιζε ζε 1.200.096 € έλαληη 1.172.808 € ην 2012.
Ταπηφρξνλα νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 25%, απφ 1.196.039 € ην 2012 ζε 895.723
€ ην 2013. Όπσο πξνθχπηεη ην πξφγξακκα κείσζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απνδίδεη θαξπνχο.
Τα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 292.856 € έλαληη δεκηψλ 44.782 € ην 2012.
2.

Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο

Ζ εηαηξεία ην 2013 έρεη ελεξγεηηθφ 6.309.707 € έλαληη 6.312.759 € ην 2012 θαη θαζαξή ζέζε
4.526.762 € έλαληη 4.335.659 € ην 2012. Ζ εηαηξεία ην 2013 δελ έρεη δαλεηζκφ, επνκέλσο ε ζπλνιηθή
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο είλαη ζαθψο βειηησκέλε έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.

Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξεία είλαη θπξίσο απηνρξεκαηνδνηνχκελε, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη
ζεκαληηθά ην θφζηνο θεθαιαίνπ απηήο.
Αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, θαζαξή ζέζε θαη νη
ηακηαθέο ξνέο έρνπλ σο εμήο:
31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα
πάγηα ζηνηρεία

0

0

0

68.755

74.890

118.180

7.281

10.958

12.019

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

264.027

381.188

24.536

Απνζέκαηα

571.525

594.637

905.498

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

3.561.145

3.492.849

3.868.004

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

1.836.975

1.758.237

1.338.110

0

0

0

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
6.309.707
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ
Μεηνρηθφ (ή Δηαηξηθφ) Κεθάιαην
5.541.250

6.312.759

6.266.349

5.541.250

5.541.250

-1.014.488

-1.205.591

-1.114.364

4.526.762

4.335.659

4.426.886

4.526.762

4.335.659

4.426.886

0

2.384

6.914

1.616.301

1.577.450

1.332.506

Βξαρππξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

0

-23.046

272.832

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

166.645

420.312

227.211

0

0

0

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο
Σχλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηφρσλ (ή
εηαίξσλ) εηαηξίαο (α)
Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο (β)
Σχλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ) = (α) +
(β)
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Υπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

Σχλνιν ππνρξεψζεσλ (δ)

1.782.945

1.977.099

1.839.463

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ
ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ)

6.309.707

6.312.759

6.266.349

01.01-31.12.2013
πλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

01.01-31.12.2012

Δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

( ix)

πλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

(ix)

Δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
(ix )

ύλνιν
(ix)

Κχθινο εξγαζηψλ

4.268.840

4.268.840

4.311.231

4.311.231

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν
θφξσλ,
ρξεκαηνδνηηθψλ θαη
επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν
θφξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά
απφ θφξνπο

1.200.096

1.200.096

1.172.808

1.172.808

274.470

274.470

-64.921

-64.921

292.856

292.856

-44.782

-44.782

191.102

191.102

-91.227

-91.227

Μεηφρνπο εηαηξίαο

0

0

0

0

Μεηφρνπο κεηνςεθίαο

0

0

0

0

0,3449

0,3449

-0,1646

-0,1646

Καηαλέκνληαη ζε:

Κέξδε κεηά απφ
θφξνπο αλά κεηνρή –
βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλφκελν κέξηζκα
αλά κεηνρή –(ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν
θφξσλ,
ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη
ζπλνιηθψλ
απνζβέζεσλ

0

314.730

314.730

0

-15.366

31.12.2013

Σχλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο
(01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα) (vi)
Κέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο
(ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο)
Αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ εηαηξηθνχ
θεθαιαίνπ
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Καζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο
ζηελ θαζαξή ζέζε (Παξάξηεκα Α , ηα)
Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρψλ

-15.366

31.12.2012

4.335.659

4.426.886

191.102

-91.227

Σχλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο
(31.12.2013 θαη 31.12.2012 αληίζηνηρα) (vi)

4.526.762

4.335.659

01.01. –
31.12.2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο
Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ.
Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ
Τφθνη πιεξσζέληεο

01.01. –
31.12.2012

4.222.267

4.696.007

-4.160.553

-3.599.582

-96.929

-66.817

-744

-3.244

-35.958

1.026.364

-30.448

-2.882

42.725

-470.573

12.277

-473.454

Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Σχλνιν εηζξνψλ / εθξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)
Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ πψιεζε (αγνξά) ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ,
θνηλνπξαμηψλ θιπ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ πψιεζε (αγνξά) επελδπηηθψλ ηίηισλ
(κεηνρψλ, αμηφγξαθσλ)
Τφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Σχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

-296.177
-6.914

-4.231

-6.914

-300.408

-30.595

252.502

1.576.922
1.546.327

1.324.420
1.576.922

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Φξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Σχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(γ)
Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

Ζ εηαηξεία θαη ην 2013 θαηάθεξε λα θξαηήζεη ηελ εγεηηθή ζέζε πνπ έρεη ζηνλ θιάδν ζηελ
εγρψξηα αγνξά. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αληαπνθξηλφκελε ζηνπο πςεινχο θηλδχλνπο ηνπ

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε. Σπγθεθξηκέλα,
απφ ηνλ Μάξηην 2012 εθαξκφδεη πηζηά έλα απζηεξφ πξφγξακκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν
ζπλνςίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο:


Γίλεηαη έιεγρνο γηα νηθνλνκηθά θαη επηβαξπληηθά ζηνηρεία θάζε λένπ πειάηε πξνηνχ ηνπ
ρνξεγεζεί πίζησζε



Γίλεηαη φξην πίζησζεο θαη ζε ρξφλν (εκέξεο απνπιεξσκήο θάζε ηηκνινγίνπ) θαη ζε αμία. Σε
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε πψιεζε ρσξίο
πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηηο δηεπζχλζεηο πσιήζεσλ, νηθνλνκηθψλ θαη γεληθήο.

Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο θαίλεηαη απφ ηελ πνιχ θαιή ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ε νπνία
βειηηψζεθε έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
4. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο, θίλδπλνη
Τν γεληθφηεξν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο ελέρεη πςεινχο θηλδχλνπο. Γηα απηφλ ηνλ
ιφγν ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη θαη ζην 2014 ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη κείσζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ απέδσζαλ θαξπνχο θαηά ην 2013.

5.

Δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο

Γελ ππάξρνπλ.
6. Δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα
Γελ ππάξρεη.
7. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Γελ ππάξρνπλ.
8. Αθίλεηα ηεο εηαηξίαο
Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη αθίλεηα
9. Τπνθαηαζηήκαηα εηαηξείαο
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα.
10. Πξόηαζε δηαλνκήο απνηειέζκαηνο
Καζφηη ε εηαηξεία παξνπζίαζε πςειέο δεκίεο ην 2011, δελ ηίζεηαη δήηεκα δηαλνκήο
απνηειέζκαηνο, αιιά κείσζεο ησλ δεκηψλ.
11. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο.

Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα άιιν γεγνλφο, πνπ
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο.

Κύξηνη Μέηνρνη,

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ζαο παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηηο ππνβαιιφκελεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ηελ παξαπάλσ έθζεζε δηαρείξηζεο.
.
Αζπξόππξγνο, 8/4/2014
Με ηηκή
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην
Ο Πξφεδξνο
Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ

Ο Γηεπζχλσλ
Σχκβνπινο

Τν κέινο

Eloy Planes Corts

Ignacio Elburgo
Aramberri

Ξελή Νίθνο

David Mendez
Rodriguez

Α.Γ. AAC591902

Α.Γ. BC893250

Α.Γ. J028680

ΑΓΤ AAG296543

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΗΣΟΓΖΜΑΤΟΣ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΠΗ ΤΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΩΝ
Περιγραφι και δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ
Πλαίςιο κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα πάγια
Αποκζματα
Απαιτιςεισ από πελάτεσ
Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ
Διαχείριςθ κεφαλαίου
Προβλζψεισ
Σραπεηικζσ υποχρεϊςεισ και leasing
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Διαχείριςθ κινδφνου
Κόςτοσ πωλθκζντων
Ζςοδα
Λοιπά ζςοδα
Ζξοδα προςωπικοφ
Λειτουργικζσ δαπάνεσ
Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ
Χρθματοοικονομικά ζςοδα και ζξοδα
Αναβαλλόμενθ φορολογία και φορολογία ειςοδιματοσ
υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ
Γεγονότα μετά το κλείςιμο του Ιςολογιςμοφ
Επιςκόπθςθ τθσ πορείασ τθσ Εταιρείασ

12
11
12
13
14
15
15
15
24
25
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ
Επεμ/ηηθή
εκείωζε

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα
πάγηα ζηνηρεία

0

0

0

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

3

68.755

74.890

118.180

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4

7.281

10.958

12.019

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5

264.027

381.188

24.536

Απνζέκαηα

6

571.525

594.637

905.498

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

7, 15

3.561.145

3.492.849

3.868.004

Λνηπά θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

8

1.836.975

1.758.237

1.338.110

0

0

0

6.309.707

6.312.759

6.266.349

5.541.250

5.541.250

5.541.250

-1.014.488

-1.205.591

-1.114.364

4.526.762

4.335.659

4.426.886

4.526.762

4.335.659

4.426.886

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ
Μεηνρηθφ (ή Δηαηξηθφ) Κεθάιαην
9
Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο

10

Σχλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηφρσλ
(ή εηαίξσλ) εηαηξίαο (α)
Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο (β)
Σχλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ) = (α) +
(β)
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο

13

0

2.384

6.914

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

12

1.616.301

1.577.450

1.332.506

0

-23.046

272.832

166.645

420.312

227.211

0

0

0

Σχλνιν ππνρξεψζεσλ (δ)

1.782.945

1.977.099

1.839.463

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ
ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ)

6.309.707

6.312.759

6.266.349

Βξαρππξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

13, 14

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

14

Υπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
01.01-31.12.2013
Επεμ/ηηθή
εκείωζε

πλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

Δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
( ix)

Κχθινο εξγαζηψλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν
θφξσλ,
ρξεκαηνδνηηθψλ θαη
επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν
θφξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά
απφ θφξνπο

01.01-31.12.2012
ύλνιν

πλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

(ix)

Δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
(ix )

ύλνιν
(ix)

4.268.840

4.268.840

4.311.231

4.311.231

1.200.096

1.200.096

1.172.808

1.172.808

18, 19,
20

274.470

274.470

-64.921

-64.921

22

292.856

292.856

-44.782

-44.782

191.102

191.102

-91.227

-91.227

17

Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηφρνπο εηαηξίαο

(iv)

0

0

0

0

Μεηφρνπο κεηνςεθίαο

(iv)

0

0

0

0

(v)

0,3449

0,3449

-0,1646

-0,1646

Κέξδε κεηά απφ
θφξνπο αλά κεηνρή –
βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλφκελν κέξηζκα
αλά κεηνρή –(ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν
θφξσλ,
ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη
ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ

0

314.730

314.730

0

-15.366

-15.366

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ
31.12.2013

Σχλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο
(01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα) (vi)
Κέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο
(ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο)

31.12.2012

4.335.659

4.426.886

191.102

-91.227

4.526.762

4.335.659

Αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ εηαηξηθνχ
θεθαιαίνπ
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Καζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο
ζηελ θαζαξή ζέζε (Παξάξηεκα Α , ηα)
Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρψλ
Σχλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο
(31.12.2013 θαη 31.12.2012 αληίζηνηρα) (vi)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
01.01. –
31.12.2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο
Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ.
Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ
Τφθνη πιεξσζέληεο

01.01. –
31.12.2012

4.222.267

4.696.007

-4.160.553

-3.599.582

-96.929

-66.817

-744

-3.244

-35.958

1.026.364

-30.448

-2.882

42.725

-470.573

12.277

-473.454

Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Σχλνιν εηζξνψλ / εθξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)
Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ πψιεζε (αγνξά) ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ,
θνηλνπξαμηψλ θιπ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ πψιεζε (αγνξά) επελδπηηθψλ ηίηισλ
(κεηνρψλ, αμηφγξαθσλ)
Τφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Σχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

-296.177
-6.914

-4.231

-6.914

-300.408

-30.595

252.502

1.576.922
1.546.327

1.324.420
1.576.922

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Φξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Σχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(γ)
Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ
Ζ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε Μεηφρσλ πνπ ζπγθιήζεθε ζηηο 28/6/2013 απνδέρζεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, κε απνηέιεζκα ε εηαηξεία απφ 1/1/2013 λα ηεξεί ηα βηβιία ηεο
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.
Ο ηειεπηαίνο ηζνινγηζκφο πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ ήηαλ απηφο
πνπ έιεγε ζηηο 31/12/2012. Ωο εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα νξίδεηαη ε 1/1/2012.
Σχκθσλα κε ην ΓΠΦΑ 1 δεκνζηεχνληαη νη θάησζη πίλαθεο ζπκθσλίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο εκεξνκελίεο
31/12/11 θαη 31/12/12.
πκθσλία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 31.12.2011
Ιδία θεθάιαηα ζύκθσλα κε ΔΓΛ
Επίδπαζη από ηην αποηίμηζη
ενζώμαηων ακινηηοποιήζεων
Επίδπαζη από ηην αποηίμηζη
αζώμαηων ακινηηοποιήζεων
Επίδπαζη από ηην μη αναγνώπιζη
εξόδων εγκαηάζηαζηρ
Αναγνώπιζη αναβαλλόμενηρ
θοπολογίαρ
Επίδπαζη από ηην αναγνώπιζη
ζςμβολαίος leasing
Λοιπά

ύλνιν πξνζαξκνγώλ
Ιδία θεθάιαηα ζύκθσλα κε ΓΛΠ

4.424.038

47.987
7.912
-51.990
-5.012
3.952
0

2.849
4.426.886

πκθσλία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 31.12.2012
Ιδία θεθάιαηα ζύκθσλα κε ΔΓΛ
Αναγνώπιζη αναβαλλόμενηρ
θοπολογίαρ
Διαθοπά ζηα αποηελέζμαηα
Λοιπά
ύλνιν πξνζαξκνγώλ
Ιδία θεθάιαηα ζύκθσλα κε ΓΛΠ

4.381.626

48.508
-94.475
-45.967
4.335.659

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 17 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ΗΜΕΙΩΕΙ
1. Περιγραφό και δραςτηριότητεσ τησ Εταιρεύασ
Ζ Fluidra Hellas AE ηδξχζεθε ην 2004 θαη εδξεχεη ζηελ Θέζε Λάθθν Κάηζαξε, Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Ζ
δξαζηεξηφηεηά ηεο είλαη ε εκπνξία εμνπιηζκνχ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ. Δίλαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο
Fluidra Commercial SAU πνπ εδξεχεη ζηελ Ηζπαλία. Απηή κε ηελ ζεηξά ηεο είλαη ζπγαηξηθή ηεο Fluidra SA πνπ
εδξεχεη ζηελ Ηζπαλία θαη αζθεί ηνλ έιεγρν ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Τα πξντφληα ηνπ Οκίινπ πσινχληαη ζε 170 ρψξεο, ελψ ν Όκηινο έρεη ζπγαηξηθέο ζε 39 ρψξεο.
Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη εκπνξία εμνπιηζκνχ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ γηα θνιπκβεηηθέο
δεμακελέο, ζπζηήκαηα άξδεπζεο θαη ζπζηήκαηα θίιηξαλζεο ηνπ λεξνχ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηελ 8.4.2014
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010 θαη σο εθ ηνχηνπ νη θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο
δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο.
Γηα ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε
θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο).

2. Πλαύςιο κατϊρτιςησ των οικονομικών καταςτϊςεων
Ζ Fluidra Hellas AE αθνινπζψληαο ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ εθαξκφδεη ηα Γηεζλή Πξφηππα
Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΦΑ) φπσο έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρεη σο βάζε
ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο φπσο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ είλαη
λα παξνπζηάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο,
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαηάζηαζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ.
Σε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ εκπνξεπκάησλ
θαη ησλ απαηηήζεσλ φπνπ θαηαρσξείηαη ε εχινγε αμία ηνπο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνινπζνχλ ηελ νδεγία ηνπ ΓΠΦΑ 1 πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΦΑ. Ζ εκεξνκελία
αλαθνξάο ηεο Fluidra Hellas AE γηα ηελ πξψηε πεξίνδν αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Φ.Α. είλαη ε 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013. Καηά ζπλέπεηα, ε εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Φ.Α. είλαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο
1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 (ή ηζνδχλακα ην θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011). Παξνπζίαδε
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο Γ.Π.Λ.A. ζε εηήζηα βάζε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
θάζε έηνπο, κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012.
Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην Γ.Λ.Π. 1, νη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα
κε ηα Γ.Π.Φ.Α. πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, δχν θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ
εζφδσλ, δχν μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, δχν θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη δχν θαηαζηάζεηο
κεηαβνιψλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη ηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιεξνθνξηψλ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ
απαηηήζεσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο Fluidra Hellas AE. Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο βαζίδνληαη
ζηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.
Οη θχξηεο εθηηκήζεηο πνπ ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηαμ
εμήο δεηήκαηα:





Δχινγε αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
Δπαλαθηεζηκφηεηα ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ
Αμία ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη απαμίσζεο απνζεκάησλ

Οη εθηηκήζεηο γίλνληαη κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηηο 31/12/2013. Ωζηφζν ππάξρεη πηζαλφηεηα
κειινληηθά γεγνλφηα λα επεξεάζνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη
ελδερφκελεο αιιαγέο ζα εκθαληζηνχλ ζε επφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο λφκηζκα παξνπζίαζεο είλαη ην Δπξψ (€) ην νπνίν άιισζηε απνηειεί εζληθφ λφκηζκα ζηελ Διιάδα, φπνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ε Fluidra Hellas AE.
2.1

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο

Σπγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη
ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα.
Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ,
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε
ΓΠΦΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη
ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013
ΓΠΦΑ 9 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015)
Τν ΓΠΦΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΣΓΛΠ (Σπκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Τν ΣΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα
επεθηείλεη ην ΓΠΦΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΦΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο
ηεο θαηαζηάζεηο. Τν ΓΠΦΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΦΑ 9
λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
ΓΛΠ 12 (Τξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά
αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
ΓΠΦΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)

Τν ΓΠΦΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια
πξφηππα. Τν ΓΠΦΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην
νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη
θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά.
ΓΛΠ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη.
ΓΠΦΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Τν ΣΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα
βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ
επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ
ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή
ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
ΓΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο
γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Τν ΣΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΦΑ 10,
ΓΠΦΑ 11, ΓΠΦΑ 12, ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε
εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζζεη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ έρεη ζπγαηξηθέο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμίεο. Δπνκέλσο δελ
πθίζηαηαη δήηεκα εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ.
2.2.

Σπλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο

α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα
παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.
β) Σπλαιιαγέο θαη ππφινηπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ

ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε
λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη
ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.
2.3.

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

i)

Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ
γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε
ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία
απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε
κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο
είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο
ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ
αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε
θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε
δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο,
ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη
λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά.
Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
ii)

Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί.
Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη
ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο.
Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ
εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο.

2.4.

Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο. Ζ
ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ
ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο.
α) Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε. Σηνηρεία
ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή
αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.
Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
β)

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο,
ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη
ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Τα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Τα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
γ)

Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο
θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηε ιήμε
ηνπο. Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
δ)

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ
ηελ θαηεγνξία, είηε δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε
12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο
απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
2.5.

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη
δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Τν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη
ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Τν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη
σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
2.6.

Μεηνρηθφ θεθάιαην

Τν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα
ίδηα θεθάιαηα.
Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε
κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.
2.7.

Τξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο

Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα
ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο

Δηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη
πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή
νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.
2.8.

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 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 αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.
2.9.

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζχκθσλα
κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
2.10.

Πξνβιέςεηο

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα
παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο
θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο επηκεηξνχληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή
εθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε Γηνίθεζε ζε φηη αθνξά ζην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ
ηεο ππνρξέσζεο.

2.12.

Μηζζψζεηο

Μίζζσζε ε νπνία κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θπξηφηεηα ελφο παγίνπ ινγίδεηαη απφ ην κηζζσηή σο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ινγίδεηαη σο απφθηεζε
παγίνπ θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο, ελψ απφ ηνλ εθκηζζσηή σο πψιεζε θαη/ή παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο.
Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο
Ζ κίζζσζε είλαη κηα ζπκθσλία φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαθέξεη ζην κηζζσηή ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε αληάιιαγκα κηα ζεηξά πιεξσκψλ
(κηζζσκάησλ).
Όηαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ
αλαγλσξίδεηαη ζαλ απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεηθηήο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο
αλαγλσξίδεηαη ζαλ κε δεδνπιεπκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν.
2.13.

Αλαγλψξηζε εζφδσλ

Τα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Τα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο. Ζ
αλαγλψξηζε ηνπο γίλεηαη σο εμήο:
Έζνδα απφ ηφθνπο
Τα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Όηαλ ππάξρεη 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 θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο.
2.14.

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ.
3. Γηαρείξηζε θηλδχλνπ
Ζ εηαηξεία αλ θαη ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ έρεη αλαιάβεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο. Έρεη αλαιάβεη λα πξνσζεί ηα εκπνξεχκαηα ηνπ Οκίινπ, φπνπ παξάγνληαη απφ δηάθνξεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, ηφζν εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη εθηφο, ζηελ Διιεληθή θπξίσο αγνξά.
Ο θχξηνο θίλδπλνο ζηνλ νπνίν έρεη εθηεζεί είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, δεδνκέλεο ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιεληθή νηθνλνκία. Γηα λα κεηψζεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν απηφ, ε
εηαηξεία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ηδηαίηεξα απζηεξφ πξφγξακκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ,
φπνπ ζπλδπάδεη ηα εμήο ζηνηρεία:
Δλδειερήο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ πειαηψλ, θαη αλαζεψξεζε ησλ
πηζηψζεσλ.
Μείσζε εκεξψλ πίζησζεο αλά πειάηε.
Παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο γηα ηηο πηζηψζεηο
Σεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο

4.

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη
πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ.
5.

Δλζψκαηα Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Τα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο κείνλ νπνηαδήπνηε
απαμίσζε. Τν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, κείνλ ελδερφκελεο εθπηψζεηο, πιένλ νπνηνδήπνηε
θφζηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ παγίνπ. Οη ίδηεο αξρέο
εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πάγην κε ζχκβαζε καθξνρξφληαο κίζζσζεο.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο ζχκθσλα κε ηελ εθηηκψκελε
δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ.
Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο έρεη σο εμήο:
Καηεγνξία παγίνπ

Δθηηκώκελε
δηάξθεηα
δσήο ('Δηε)

Κηίξηα
Δμνπιηζκόο θαη κεραλήκαηα
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Δμνπιηζκόο Η/Τ
Μεηαθνξηθά κέζα
Λνηπόο εμνπιηζκόο

33
3-10
3-10
2-5
3-8
4-10

Σην ηέινο θάζε έηνπο ε Fluidra Hellas AE επαλεμεηάδεη ηελ ππνιεηπφκελε αμία ησλ παγίσλ θαζψο θαη ηελ
εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Σε πεξίπησζε αιιαγήο πξνβαίλεη ζηηο αληίζηνηρεο γλσζηνπνηήζεηο.
6.

Άπια Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σηα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νη απνζβέζεηο ελεξγνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο. Ζ
εηαηξεία έρεη ινγηζκηθφ ην νπνίν εθηηκάηαη λα έρεη δηάξθεηα δσήο απφ 3-5 έηε.
7.

Μαθξνρξφληεο κηζζψζεηο

Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε ζπκβφιαηα καθξνρξφλησλ κηζζψζεσλ, είηε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (finance
leases) είηε ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ (operating leases). Σηελ πεξίπησζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ηα ελ
ιφγσ ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη είηε ζηελ εχινγε αμία ηνπο είηε ζηελ θαζαξή παξνχζα αμία ησλ ζπκβαηηθψλ
πιεξσκψλ. Οη πιεξσκέο θαηαρσξνχληαη αληίζηνηρα σο κείσζε ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
Σηελ πεξίπησζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ηα κηζζψκαηα θαηαρσξνχληαη σο έμνδα.
8.

Δχινγε αμία

Ωο εχινγε αμία ζεσξείηαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα απνθηεζεί ή κηα
ππνρξέσζε λα δηεπζεηεζεί κεηαμχ αληηζπκβαιινκέλσλ κε πιήξε γλψζε ησλ απαηηνχκελσλ ζεκάησλ θαη
πξφζπκσλ λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή ρσξίο λα έρεη θάπνηνο επηξξνή ζηελ ιήςε απφθαζεο άιινπ
αληηζπκβαιιφκελνπ.
9.

Απνζέκαηα

Τα απνζέκαηα πξνζκεηξνχληαη είηε ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είηε ζην θφζηνο, νπνηνδήπνηε είλαη
ρακειφηεξν. Τν θφζηνο απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο, ην θφζηνο κεηαηξνπήο ζηελ ηξέρνπζα
θαηάζηαζε, θαζψο θαη φια ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα λα θέξνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.
Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.
Οη εθπηψζεηο ιφγσ αγνξψλ θαη νη εθπηψζεηο ιφγν ηξφπνπ πιεξσκήο θαηαρσξνχληαη κφλν αθνχ βεβαησζνχλ.
Τν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ ππφθεηηαη ζε πξνζαξκνγέο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ηελ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ωο θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ζεσξείηαη:




Γηα ηηο πξψηεο χιεο ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο
Γηα ηα εκπνξεχκαηα ην εθηηκψκελν θφζηνο πψιεζεο κείνλ ην θφζηνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
πψιεζε
Γηα ηα εκπνξεχκαηα ζε παξαγσγή ην εθηηκψκελν θφζηνο πψιεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ κείνλ ην
εθηηκψκελν θφζηνο γηα λα νινθιεξσζεί παξαγσγή θαη ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε πψιεζε

10. Τακείν θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα
Τν ηακείν θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο ζε πηζησηηθά
ηδξχκαηα. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο βξαρππξφζεζκνπο (ιηγφηεξν απφ ηξίκελεο δηάξθεηαο) άκεζα
ξεπζηνπνηήζηκνπο ηίηινπο.
Οη πηζησηηθνί ηφθνη πνπ εηζπξάηηνληαη απφ θαηαζέζεηο, θαζψο θαη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη πνπ πιεξψλνληαη ζε
πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηαρσξνχληαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
11. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Μαθξνρξφληεο παξνρέο
Ζ εθάπαμ απνδεκίσζε θαηαρσξείηαη σο πξφβιεςε κφλν φηαλ είλαη βέβαην φηη ζα πιεξσζεί κέζα ζηελ επφκελε
ρξνληά.
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο
Υπνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κε ηελ κνξθή bonus θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρνπλ αξθεηά
ζηνηρεία ψζηε λα γίλεη ε ζρεηηθή εθηίκεζε.
12. Πξνβιέςεηο
Ζ εηαηξεία εγγξάθεη πξνβιέςεηο φηαλ ππάξρεη ε ζρεηηθά ππνρξέσζε (είηε ζπκβαηηθή είηε λνκηθή), φηαλ είλαη
πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη φηαλ κπνξεί λα γίλεη κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε
ζρεηηθά κε ην χςνο ηεο ππνρξέσζεο.
Τα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο πξνβιέςεηο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε θαηά ηελ εκεξνκελία
θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ εμφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηεπζεηεζεί
ε ππνρξέσζε. Σηελ εθηίκεζε ζπλππνινγίδνληαη φινη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη, θαη αλ ππάξρεη ζρέδην γηα ηελ
κειινληηθή θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ, ηφηε ε πξφβιεςε θαηαρσξείηαη κε έλα ζρεηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ πιένλ δελ πθίζηαηαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε, ηφηε θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
αληηζηξνθή πξφβιεςεο, ζην ίδην πεδίν φπνπ είρε θαηαρσξεζεί αξρηθά ε πξφβιεςε.
13. Αλαγλψξηζε εζφδσλ
Τα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία απαίηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ ή
παξνρή ππεξεζηψλ. Σε πεξίπησζε πηζησηηθψλ απηά ιεηηνπξγνχλ αθαηξεηηθά ηνπ πνζνχ πψιεζεο.
Πψιεζε εκπνξεπκάησλ
Ζ πψιεζε εκπνξεπκάησλ θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο φηαλ πιεξνχληαη νη θάησζη πξνυπνζέζεηο:
1.
2.
3.
4.
5.

Ζ εηαηξεία έρεη κεηαθέξεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ
εκπνξεπκάησλ ζηνλ αγνξαζηή.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη θαλέλα έιεγρν ηεο ρξήζεο ε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ.
Τα έζνδα θαη ηα θφζηε ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα.
Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο ζπλαιιαγήο ζα θζάζνπλ ζηελ εηαηξεία.
Τα έμνδα ηεο πψιεζεο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αμηφπηζηα.

Παξνρή ππεξεζηψλ
Τα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εθφζνλ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ζπλαιιαγήο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε αμηνπηζηία.

14. Φφξνη εηζνδήκαηνο
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο απνηειείηαη ηφζν απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο εηζνδήκαηνο φζν θαη απφ ηα έμνδα
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.
Τξέρσλ θφξνο είλαη ν θφξνο πιεξσηένο ή πξνο ζπκςεθηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα θέξδε ή δεκίεο ηεο
πεξηφδνπ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πιεξσηέν ζε
κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο, ελψ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο
πνπ ζα ζπκςεθηζηεί ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010 θαη σο εθ ηνχηνπ νη θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο
δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο.
Γηα ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε
θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο).
15. Σπκςεθηζκφο ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ
Οη ππνρξεψζεηο δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο, νχηε ηα έμνδα κε έζνδα, εθηφο αλ επηηξέπεηαη απφ
θάπνην πξφηππν ή θάπνηα εξκελεία.
Γηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
Ζ εηαηξεία δηαθξίλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. Γηα λα
ραξαθηεξηζηεί θάπνην ζηνηρείν σο βξαρππξφζεζκν πξέπεη λα πιεξνχληαη νη θάησζη πξνυπνζέζεηο:
Τα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη βξαρππξφζεζκα φηαλ πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηνχλ ή λα πνπιεζνχλ
εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Τα ηακεηαθά θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαηαρσξνχληαη σο
βξαρππξφζεζκα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δέζκεπζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμνθιήζνπλ
ππνρξέσζε πνπ ιήγεη κεηά ην 12κελν απφ ηνλ ηζνινγηζκφ.
Οη ππνρξεψζεηο ζεσξνχληαη βξαρππξφζεζκεο φηαλ ζα δηαθαλνληζηνχλ θαηά ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο ηεο
εηαηξείαο, εληφο 12κελνχ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη δελ ππάξρεη γξαπηή ζπκθσλία πνπ λα δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ
εηαηξεία λα αλαβάιεη ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο νθεηιήο πέξαλ ηνπ 12κελνπ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ ζεσξνχληαη βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ πφηε ζα δηαθαλνληζηνχλ.

3. Ενςώματα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Αλαιπηηθά νη θηλήζεηο ησλ εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ σο εμήο:
Καηεγνξία παγίνπ

Δμνπιηζκόο γξαθείνπ
Έπηπια
Η/Τ θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο
Κηίξηα - εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ηερληθά έξγα
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Μεηαθνξηθά κέζα

Λνγηζηηθή
Αμία
1/1/13
11.609
14.424
5.910
14.170
9.802
0

Πξνζζήθεο

3.681

22.498

Απνζβέζεηο
2013

Λνγηζηηθή
αμία
31/12/13

2.383
2.685
3.778
12.466

9.226
15.420
2.132
1.705

1.999
5.468

7.803
17.029

Μεηαθνξηθά κέζα εζσηεξηθήο ρξήζεο
Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία
ύλνιν

Καηεγνξία παγίνπ

17.727
1.246
74.888

2.400
28.578

Λνγηζηηθή Αμία
1/1/12

Δμνπιηζκόο γξαθείνπ
Έπηπια
Η/Τ θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο
Κηίξηα - εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ - ηερληθά
έξγα
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Μεηαθνξηθά κέζα
Μεηαθνξηθά κέζα εζσηεξηθήο ρξήζεο
Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία
ύλνιν

5.613
321
34.712

Πξνζζήθεο

13.966
16.963
9.915
40.780

Απνζβέζεηο
2012

Λνγηζηηθή
αμία
31/12/12

2.357
2.657
4.414
26.609

11.609
14.424
5.910
14.170

2.004
0
5.583
319
43.944

9.802
0
17.727
1.246
74.888

119
410

11.806
23.310
1.440
118.179

14.515
925
68.755

125
654

Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί νχηε εκπξάγκαηα βάξε ζηνπο ηίηινπο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Γελ θαηαζθεπάζηεθαλ πάγηα.
Σηηο 31/12/13 δελ ππήξραλ πάγηα κε ηελ ρξήζε καθξνρξφληαο κίζζσζεο. Σηηο 31/12/12 ε ινγηζηηθή αμία ησλ
παγίσλ πνπ είραλ απνθηεζεί κε ηελ κέζνδν ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο ήηαλ 19.606 €.
Ζ εηαηξεία είλαη κέινο ηνπ παγθφζκηνπ πξνγξάκκαηνο αζθάιηζεο ηνπ νκίινπ, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αμία ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

4. Άυλα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ. Οη θηλήζεηο απηψλ ησλ παγίσλ έρνπλ σο εμήο:
1/1/2013
Άιια άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεηα
Λνγηζκηθό

Λογιζηική
αξία
10.958

31/12/2013
Πποζθήκερ

Αποζβέζειρ

1.870

5.547

Πποζθήκερ

Αποζβέζειρ

4.550

5.611

1/1/2012
Άιια άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεηα
Λνγηζκηθό

Λογιζηική
αξία
12.020

Λογιζηική
αξία
7.281

31/12/2012
Λογιζηική
αξία
10.958

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γελ θαηαζθεπάζηεθαλ πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.

5. Λοιπϊ μη κυκλοφορούντα πϊγια
Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ κε θπθινθνξνχλησλ παγίσλ έρεη σο εμήο:
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πάγηα

31/12/2013

31/12/2012

227.470
18.681
17.876
264.027

352.847
18.681
9.659
381.188

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ
Δγγπήζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

6. Αποθϋματα
Τα απνζέκαηα έρνπλ σο εμήο:

Σειηθά πξντόληα θαη
εκπνξεύκαηα

31/12/2013

31/12/2012

571.524,65

594.636,95

Οη πξνβιέςεηο απαμίσζεο απνζεκάησλ έρνπλ σο εμήο:
Πξνβιέςεηο
απαμίσζεο

31/12/2013

31/12/2012

191.845,00

150.768,00

Γελ ππάξρνπλ ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα.

7. Απαιτόςεισ από πελϊτεσ
Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ ζχουν ωσ εξισ:
Πειάηεο
Γξακκάηηα
Δπηηαγέο

31/12/2013

31/12/2012

1.853.504
377.687
1.329.953
3.561.145

1.832.116
155.743
1.504.990
3.492.849

8. Λοιπϊ κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη σο εμήο:

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ
εηαηξεηώλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί ινγαξηαζκνί
Σακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα

31/12/2013

31/12/2012

200.377

117.725

69.448
20.822
1.546.327
1.836.975

36.074
27.516
1.576.922
1.758.237

9. Μετοχικό κεφϊλαιο
Τν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 5.541.250,00 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε 554.125 νλνκαζηηθέο
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 10,00 Δπξψ εθάζηεο.
Τν κεηνρηθφ θεθάιαην παξέκεηλε ακεηάβιεην θαη γηα ην 2013 θαη γηα ην 2012.

10. Λοιπϊ ςτοιχεύα καθαρόσ θϋςησ
Ζ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο έρεη σο εμήο:
Σαθηηθό απνζεκαηηθό
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
παγίσλ
Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο
λέν
ύλνιν

31/12/2013
-24.113
-48.508

31/12/2012
-24.113
-48.508

1.087.109

1.278.212

1.014.488

1.205.591

11. Διαχεύριςη κεφαλαύου
Ζ εηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ, δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίζεη
ηελ βησζηκφηεηά ηεο κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνδίδεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο, ηαπηφρξνλα
βειηηζηνπνηψληαο ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε ψζηε λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη απηφ, ε εηαηξεία δχλαηαη λα πξνβεί ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή θαη πψιεζε
παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο απνπιεξσκή ρξένπο.
Ζ Fluidra Hellas AE ειέγρεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε βαζηδφκελε ζηνπο δείθηεο νιηθήο κφριεπζεο θαη
θαζαξνχ δαλεηζκνχ σο πνζνζηνχ ηνπ EBITDA. Ζ νιηθή κφριεπζε νξίδεηαη σο ην θιάζκα ησλ θεθαιαίσλ δηα
ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο σο πνζνζηφ ηνπ EBITDA ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ κείνλ κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κείνλ ηακείν θαη ηακηαθά δηαζέζηκα κείνλ ινηπέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο δηα ην EBITDA.
Οιηθή κόριεπζε
Κεθάιαηα
Ιδία Κεθάιαηα
Μόριεπζε

2013

2012

6.309.707
4.526.762
1,39

6.312.759
4.335.659
1,46

2013

2012

Σξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο
0
κείνλ ηακείν θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα
-1.546.327
κείνλ κε θπθινθνξνύληα ρξεκαηννηθνληκθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
κείνλ θπθινθνξνύληα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
-427.847
ζηνηρεία
Καζαξέο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
-1.974.174
EBITDA
314.730
Καζαξέο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο / EBITDA
-6,27

-20.662
-1.576.922
-470.573
-2.068.157
-15.366
134,59

12. Προβλϋψεισ
Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο εμήο:
Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΑΠΑΞΙΧΗ ΒΡΑΓΔΧ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ

2013

2012

-160
-1.415.467
-191.845

-25.021
-1.394.881
-150.768

-1.607.472

-1.570.670

Αλα έηνο νη πξνβιέςεηο έρνπλ σο εμήο:

Πξνβιέςεηο έκκηζζνπ
πξνζσπηθνύ
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο
Πξνβιέςεηο απαμίσζεο βξαδέσο
θηλνύκελσλ απνζεκάησλ

Καηεγνξία πξόβιεςεο

1/1/2013

πξόζζεηεο
πξνβιέςεηο

25.021

160

1.394.881

20.586

1.415.467

150.768

41.077

191.845

1/1/2012

Πξνβιέςεηο έκκηζζνπ
πξνζσπηθνύ
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο
Πξνβιέςεηο απαμίσζεο
βξαδέσο θηλνύκελσλ
απνζεκάησλ

πξόζζεηεο
πξνβιέςεηο

ρξεζηκνπνίεζε
πξνβιέςεσλ

ρξεζηκνπνίεζε
πξνβιέςεσλ

28.007

αληηζηξνθή
πξνβιέςεσλ

31/12/2013

25.022

160,00

αληηζηξνθή
πξνβιέςεσλ

2.985

31/12/2012

25.021

1.184.881

210.000

1.394.881

114.606,00

36.162,00

150.768

13. Σραπεζικϋσ υποχρεώςεισ και leasing
Ζ εηαηξεία είρε ηηο θάησζη ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο:
31/12/2013

31/12/2012

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Leasing

0

-2.384

ύλνιν

0

-2.384

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα
Leasing

0
0

27.576
-4.530

ύλνιν

0

23.046

Ζ εηαηξεία είρε ηα θάησζη φξηα:
31/12/2013

31/12/2012

500.000

1.500.000

Πνζά εγθεθξηκέλσλ
δαλείσλ

Γελ ππήξρε δέζκεπζε ηακηαθψλ δηαζέζηκσλ, έηζη ψζηε λα κελ είλαη δηαζέζηκα.

14. Λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Πξνκεζεπηέο

2013

2012

46.711

-227.175

Πηζησηέο
Γεκόζην
Φνξνινγία εηζνδήκαηνο

-2.013
-82.848
-128.495
-166.645

-26.161
-111.144
-55.832
-420.312

15. Διαχεύριςη κινδύνου
Ζ εηαηξεία αλ θαη ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ έρεη αλαιάβεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο. Έρεη αλαιάβεη λα πξνσζεί ηα εκπνξεχκαηα ηνπ Οκίινπ, φπνπ παξάγνληαη απφ δηάθνξεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, ηφζν εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη εθηφο, ζηελ Διιεληθή θπξίσο αγνξά.
Ο θχξηνο θίλδπλνο ζηνλ νπνίν έρεη εθηεζεί είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, δεδνκέλεο ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιεληθή νηθνλνκία. Γηα λα κεηψζεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν απηφ, ε
εηαηξεία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ηδηαίηεξα απζηεξφ πξφγξακκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ,
φπνπ ζπλδπάδεη ηα εμήο ζηνηρεία:
Δλδειερήο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ πειαηψλ, θαη αλαζεψξεζε ησλ
πηζηψζεσλ.
Μείσζε εκεξψλ πίζησζεο αλά πειάηε.
Παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο γηα ηηο πηζηψζεηο
Σχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ νπνηαδήπνηε απαίηεζε παξακείλεη απιήξσηε γηα ρξφλν πιένλ ησλ 120
εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ πίζησζεο, εγγξάθεηαη σο πξφβιεςε επηζθάιεηαο.
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλά θαηεγνξία σξίκαλζεο έρνπλ σο εμήο:
Απαηηήζεηο από πειάηεο (εθηόο Οκίινπ)
Με ιεμηπξόζεζκεο
Λεμηπξόζεζκεο έσο 90 εκέξεο
Λεμηπξόζεζκεο από 90 - 120
εκέξεο
Λεμηπξόζεζκεο πιένλ ησλ 120
εκεξώλ

31/12/2013
698.121

31/12/2012
702.469

724.426
114.496

785.761
103.223

1.930.127

1.830.375

16. Κόςτοσ πωληθϋντων
Τν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Δκπνξεύκαηα
Αλαιώζηκα
Δίδε ζπζθεπαζίαο
Ακνηβέο θαη έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα έμνδα
Πξνβιέςεηο
Καηεζηξακκελα
εκπνξεύκαηα
ύλνιν

Έμνδν σο θόζηνο

31/12/2013

31/12/2012

2.857.293,82
22,67
1.217,64
235,00

2.932.268,93
8,3
1.273,30
2.704,20

9.778,03
159.119,45
49.429,55
8.352,55

157,5
165.848,38
36.162,00

3.068.743,61

3.138.422,61

31/12/2013
3.068.743,61

31/12/2012
3.138.422,61

πσιεζέησλ

Γελ ππήξραλ νχηε ππάξρνπλ ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα.

17. Έςοδα
Τα έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2013

31/12/2012

4.224.155
44.685

4.253.367
57.864

Πώιεζε αγαζώλ
Παξνρή
ππεξεζηώλ

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε έξεπλα αγνξάο θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ
εηαηξεία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ.

18. Λοιπϊ ϋςοδα
Τα ινηπά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο:
Λνηπά έζνδα

31/12/2013

31/12/2012

4.172

7.705

6.184

160

10.356

7.865

Σηκνινγεζέληα
έμνδα
Έζνδα από
πξνκεζεπηεο

19. Έξοδα προςωπικού
Τα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:
Έμνδα
πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο
πξνζσπηθνύ
Δξγνδνηηθέο
Δηζθνξέο
Απνδεκηώζεηο
απόιπζεο
Λνηπέο παξνρέο
Πξνβιέςεηο

2013

2012

368.031

384.091

101.251

97.330

21.216

8.107

12.169
-24.861
477.806

12.580
-2.985
499.123

Ο κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ αλά θαηεγνξία είρε σο εμήο:

Γηνίθεζε
Πσιήζεηο, Logistics,
Αγνξέο
Γηαρείξηζε

2013

2012

1
10

1
12

3

3

20. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ
Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο έρνπλ σο εμήο:
Αλάιπζε εμόδσλ θαηά νκάδα δαπαλώλ

Έμνδα πξνζσπηθνύ
Έμνδα κηζζσκάησλ
Έμνδα επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ
Έμνδα θαη ακνηβέο ηξίησλ
Έμνδα θαη ακνηβέο εηαηξεηώλ πξνζσξηλήο
απαζρόιεζεο
Ακνηβέο πξνκήζεηαο πσιήζεσλ
Μεηαθνξηθά πσιήζεσλ
Αζθάιηζηξα
Σξαπεδηθά έμνδα
Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Έμνδα ηειεπηθνηλσληώλ
Έμνδα ηαμηδίσλ
Λνηπνί θόξνη
Πξνβιέςεηο
Λνηπά έμνδα

1/1 31/12/13
477.805,34
64.411,59
7.248,38
151.391,80
0,00

1/1 31/12/12
499.123,17
82.260,30
7.323,89
190.950,55
4.101,45

427,71
37.137,28
3.575,72
6.765,85
2.645,11
13.313,05
30.061,60
41.275,92
20.585,94
39.077,38

20.500,00
42.787,61
6.966,35
4.974,67
12.472,20
18.525,61
47.327,26
22.922,15
210.000,00
25.804,26

Τα ινηπά έμνδα πεξηιακβάλνπλ έμνδα γξαθείσλ, logistics, θαη άιια έμνδα.

21. Λειτουργικϋσ μιςθώςεισ
Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο γηα δηάθνξα πάγηα.
Τα κηζζψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα θαηαβιεζνχλ ρσξίο δπλαηφηεηα αλάθιεζεο είλαη:

Μέρξη 1 έηνο
Από 1 κέρξη
3 έηε

2013

2012

15.641
5.958

17.667
21.599

23.612

41.278

22. Φρηματοοικονομικϊ ϋςοδα και ϋξοδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεσζηηθέο πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
Σόθνη δαλείσλ θαη leasing
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Πηζησηηθέο πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
Σόθνη δαλείσλ

31/12/2013
6.766
2.207
8.973
31/12/2013

7.120
7.120
31/12/2012
4.814

27.359
27.359

23. Αναβαλλόμενη φορολογύα και φορολογύα ειςοδόματοσ
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρεη σο εμήο:

31/12/2012

22.446
27.260

Αλαβαιιόκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέ ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιόκελα θνξνινγηθά έζνδα
Αλαβαιιόκελα θνξνινγηθά έμνδα

31/12/2013

31/12/2012

8.216,39

6.126,15

10.265,61

7.893,43

2.049,22

1.767,28

31/12/2013

31/12/2012

191.102
0,26
49.687
238.117
143.783

-44.782
0,2
-8.956
61.378
225.030

381.900
99.704

225.441
44.678

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο:

Λνγηζηηθό θέξδνο / (δεκία)
Φνξ. πλη.
Φόξνο πνπ αληηζηνηρεί
Φνξνινγεηέν θέξδνο
Πξνζαξκνγέο πξνβιέςεσλ θαη ινηπώλ
ζηνηρείσλ
Σειηθό πνζό πξνο θνξνιόγεζε
Έμνδν θόξνπ

24. υναλλαγϋσ με ςυνδεδεμϋνεσ εταιρεύεσ
Τα ππφινηπα κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ έρνπλ σο εμήο:
31/12/2013
ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
71.995
427.847

31/12/2012

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
67.845
470.573

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ

-80.661
-15.316

-202.614
-25.313

Οη ζπλαιιαγέο έρνπλ σο εμήο:

ΠΧΛΗΔΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ
ΑΓΟΡΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

31/12/2013

31/12/2012

87.168
27.359
2.700.042

103.200
22.446
2.458.233

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ γίλνληαη κε φξνπο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Ζ πιεηνςεθία
ησλ ζπλαιιαγψλ αθνξά ηηο αγνξέο εκπνξεπκάησλ ηεο Fluidra Hellas AE απφ ηα εξγνζηάζηα ηνπ Οκίινπ θαη
ηελ ιήςε ππεξεζηψλ απφ ηα Κεληξηθά.Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζηελ γλψζε ηεο γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο
απαηηψληαο ηελ εθξνή πφξσλ.

26. Γεγονότα μετϊ το κλεύςιμο του Ιςολογιςμού
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ.

27. Επιςκόπηςη τησ πορεύασ τησ Εταιρεύασ
Ζ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο έρεη πιεγεί έληνλα απφ ηελ θξίζε. Τν ΑΔΠ έρεη κεησζεί δξακαηηθά ελψ ε αλεξγία
έρεη μεπεξάζεη ηζηνξηθά πςειά. Ο αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη μεθάζαξα ηελ θαηάζηαζε:
Οηθνλνκία
2013

2012

2011

2010

ΑΔΠ (ζηαζεξεο ηηκεο 2005)
ΓΣΚ
Αλεξγία

-3,9
-0,9
27,3

-7
1
24,2

-7,1
3,1
17,7

-4,9
4,7
12,5

Ο Όκηινο πηζηεχνληαο ζηελ δπλακηθή ηεο εηαηξείαο, πξνρψξεζε κέζα ζην 2012 ζε αιιαγή ηεο γεληθήο
δηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ζε απηφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα ηεο Διιάδαο, ε
εηαηξεία θαηάθεξε κε ζσζηή αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο λα εκθαλίζεη
αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα.
Σπγθεθξηκέλα, νη πσιήζεηο κεηψζεθαλ κφιηο θαηά 1% ελψ ηαπηφρξνλα απμήζεθε ε κηθηή θεξδνθνξία ηφζν σο
πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ φζν θαη σο απφιπην κέγεζνο. Τέινο, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 25%
επηηξέπνληαο ζηελ εηαηξεία λα γπξίζεη ζηελ θεξδνθνξία.
Ζ Fluidra Hellas AE έρνληαο σο φπιν ηα άξηζηα πξντφληα ηνπ Οκίινπ έρεη ην ζεκέιην γηα κηα καθξνρξφληα
πνξεία ζηελ αγνξά. Ταπηφρξνλα κε νξζνινγηθή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη
ελδειερή έιεγρν ησλ πηζηψζεσλ, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα παξακείλεη ζηελ θεξδνθνξία, εμαζθαιίδνληαο ηελ
καθξνβηφηεηα ηεο.
Ο Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ

Ο Γηεπζχλσλ
Σχκβνπινο

Ο Οηθνλνκηθφο
Γηεπζπληήο

Ο Πξντζηάκελνο
Λνγηζηεξίνπ
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