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ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΟΗ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη
Roberto Piona – Πξφεδξνο
Dmitry Buriak – Γεληθφο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο

Αλεμάξηεηνη Με Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη
Γηαλλάθεο Υαηδεράλλαο
Dmitry Khenkin

Γξακκαηέαο Δηαηξείαο
Nairy Der Arakelian-Merheje

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν
Vision Tower
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 67
2121 Αγιαληδηά, Λεπθσζία, Κχπξνο

Ννκηθνί ύκβνπινη
Γηθεγνξηθφ Γξαθείν Nairy Der Arakelian-Merheje

Δηαηξηθόο ύκβνπινο πγθξνηήκαηνο / Λεηηνπξγόο πκκόξθσζεο
Μαξία Αλδξένπ

Κύξηνη Σξαπεδίηεο
HSBC
Bank of Cyprus
Marfin Popular Bank
Raiffeisen Bank
Parex Bank
Extrobank
Paritate Banka
Nota Bank

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο
Ernst & Young Cyprus Limited
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
Λεσθφξνο Βχξσλνο 36
Σαρ. Θπξίδα 21656
Λεπθσζία 1511, Κχπξνο
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ΒΑΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ

2010
US$

2009
US$

2008
US$

2007
US$

2006
US$

103.332.537

106.072.106

119.736.320 108.813.906

100.267.324

Κέξδνο απφ εξγαζίεο

6.112.751

132.855

6.004.780

7.578.369

13.266.519

Κέξδνο/(Εεκηά) πξηλ ηε
θνξνινγία

1.890.347

(4.480.042)

1.282.710

7.426.572

13.331.601

Απνηειέζκαηα Δξγαζηώλ
Κχθινο εξγαζηψλ

Εεκηά γηα ην έηνο

(359.573)

(6.352.197)

(823.449)

6.391.835

11.992.300

Εεκηά γηα ην έηνο πνπ
αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο
Δηαηξείαο

(426.627)

(6.386.919)

(864.946)

6.312.693

11.760.000

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο
Θέζεο
Με θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ

16.100.216

17.447.649

17.974.112

22.171.408

20.236.003

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ

21.775.765

28.081.170

32.634.069

48.649.137

40.269.362

6.997.478

7.160.914

3.640.881

3.725.500

3.716.080

Σξέρνπζεο Τπνρξεψζεηο

18.069.605

24.804.670

26.433.742

42.716.094

31.392.276

Ίδηα Κεθάιαηα

12.003.289

12.777.504

19.782.549

23.648.165

24.745.365

(8,52)

(1,15)

8,42

15,68

-

11,8

463

280

Με Σξέρνπζεο Τπνρξεψζεηο

Απνδόζεηο Μεηνρώλ
(Εεκηά)/θέξδε αλά κεηνρή
– βαζηθά (ζεληο)
Μεξίζκαηα αλά κεηνρή (ζεληο)

(0,57)
-

--

Αξηζκόο Τπαιιήισλ
Αξηζκφο ππαιιήισλ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ

476

536

516
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιεη ζηνπο κεηφρνπο ηελ έθζεζε ηνπο καδί κε ηηο ειεγκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.

Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο
Ζ Vision International People Group Public Ltd είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζπλέρηζε λα είλαη ε
δηαλνκή ζε δηάθνξεο ρψξεο ελφο επξένο θάζκαηνο πξντφλησλ θξνληίδαο θαη πγείαο πνπ
ελζσκαηψλνπλ βηνινγηθά ελεξγά ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθά πνπ βαζίδνληαη ζε
θπζηθά ζπζηαηηθά.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε Δηαηξεία, κέζσ ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε
Λεπθσζία θαη ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ γξαθείνπ ηεο Δηαηξείαο ζηε Μφζρα, ζπλέρηζε ηελ παξνρή
δηνηθεηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.

Αιιαγέο ζηελ ύλζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο
Οη δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ Global Ordering System (GOS) είραλ ηελ πην δπλακηθή θαη
απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010. Ζ αλαθεξφκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο μεθίλεζε ζηελ αξρή ηνπ 2010 κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ
κείσζε ησλ πάγησλ εμφδσλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθε ην θιείζηκν ησλ πην θάησ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Vision Societe
SA:
- Vision Societe SA ζην Διζίλθη (Φηλιαλδία)
- Vision Societe SA ζηε Ληζαβφλα (Πνξηνγαιία)
- Vision Societe SA ζηε Μαδξίηε (Ηζπαλία)
Σα ππνθαηαζηήκαηα απηά δελ δηεμήγαγαλ νπνηεζδήπνηε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ νη
πσιήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο έρνπλ γίλεη απφ ηελ Vision E-Shop GmbH κέζσ ηνπ GOS.
ην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ηκήκαηνο ηνπ πγθξνηήκαηνο νη αθφινπζεο ηξεηο
ζπγαηξηθέο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. Οη πσιήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ έρνπλ
κεηαθεξζεί ζηε Vision E-Shop GmbH θαη σο εθ ηνχηνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ
εκπνξίνπ - GOS.
-Bohemia Vision S.r.o (Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο)
-Vision International People Italia Srl (Ηηαιία)
-Vision Romania S.r.l. (Ρνπκαλία)
Λφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ GOS ζην Καδαθζηάλ ε αθφινπζε ζπγαηξηθή ηέζεθε ππφ εθθαζάξηζε θαη
νη αληίζηνηρεο πσιήζεηο ηεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηε Vision Asia LLP.
- Vision Pavlodar LLP (Καδαθζηάλ)
Οη αθφινπζεο ηέζζεξηο ζπγαηξηθέο έρνπλ δηαιπζεί κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ GOS ζηελ
Οπθξαλία θαη νη αληίζηνηρεο πσιήζεηο ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζηε Vision Ukraine LLC.
-Vision Lviv LLC (Οπθξαλία)
-Vision Donetsk LLC (Οπθξαλία)
-Vision Dnepropetrovsk LLC (Οπθξαλία)
-Vision Kharkov LLC (Οπθξαλία)
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζπλέρεηα)
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Αιιαγέο ζηελ ύλζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζπλέρεηα)
Γπν άιιεο ζπγαηξηθέο ζηελ Οπθξαλία, ζπγθεθξηκέλα ε Vision Kyiv LLC θαη ε Vision Odessa
LLC, βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο.
Ζ αθφινπζε εηαηξεία ζηε Λεπθνξσζία πσιήζεθε ζε ηξίην κέξνο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη νη
πσιήζεηο ηεο κεηαθέξζεθαλ ζην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα - GOS ηεο Vision Group Rus LLC
(Ρσζία).
- Vision Group Bel (Λεπθνξσζία)
Οη κεηνρέο πνπ θξαηνχληαλ ζηελ αθφινπζε εηαηξεία ζηελ Ρσζία εγθαηαιείθηεθαλ θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ αλήθεη πιένλ ζην πγθξφηεκα.
- VIP Vision TV LLC (Ρσζία)
Ζ αθφινπζε εηαηξεία ζηελ Ρσζία είρε ελζσκαηψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ Vision Group
Rus LLC (Ρσζία) θαη ε ζπγαηξηθή επί ηνπ παξφληνο παξακέλεη αδξαλήο.
- VIP Telecom LLC (Ρσζία)
Ζ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ρσζία ζε κηα λνκηθή νληφηεηα, ηελ Vision Group Rus LLC,
πνπ μεθίλεζε ην 2009 είρε σο απνηέιεζκα ηελ δηάιπζε ησλ Vision Kurgan LLC, Vision Enisey
LLC, Vision Volga LLC, Vision Baikal LLC, Vision Krasnodar, LLC, Vision Khabarovsk LLC,
Vision Kazan LLC, Vision Ufa LLC, Vision Omsk LLC, Vision Samara LLC, Vision
Ekaterinburg LLC θαη Vision Vladivostok LLC. Σα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Vision Group Rus LLC
ζηελ Omsk, Samara θαη UFA έρνπλ θιείζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζηε ζεκείσζε 11 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ (επίζεο ζεκείσζε 8 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Μεηξηθήο).

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα θαη Μεξίζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 13 ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο.
Ζ δεκηά ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ην έηνο
2010 αλήιζε ζε US$426.627 (2009: US$6.386.919).
Πωλήζειρ
Οη πσιήζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ 2010, κεηψζεθαλ θαηά
US$2,8 εθαη. ή 2,6% γηα λα θηάζνπλ ην επίπεδν ησλ US$103,3 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε US$106,1
εθαη. ην 2009. Οη πσιήζεηο ζηελ Δπξψπε κεηψζεθαλ θαηά 23,5% ή US$5,1 εθαη. ζε US$16,7
εθαη. ζε ζχγθξηζε κε US$21,8 εθαη. ην 2009. Οη πσιήζεηο ζηελ Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ
Κξαηψλ θαη ηελ Βαιηηθή επίζεο κεηψζεθαλ θαηά US$3,9 εθαη. ή 5,9%, θηάλνληαο ζην επίπεδν
ησλ US$63,1 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε US$67,1 εθαη. ην 2009. Οη πσιήζεηο ζην ππφινηπν θφζκν
ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη θαη αλέδεημαλ αχμεζε US$6,3 εθαη. ή 36,9%, θηάλνληαο ζην
επίπεδν ησλ US$23,5 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε US$17,2 εθαη. ην 2009.
Μικηά Κέπδη
Σα κηθηά θέξδε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο κεηψζεθαλ ζε US$75,8 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε
US$78,2m ην 2009, κεηά ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, κεηαθνξψλ θαη
αζθάιηζεο. Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο πνπ επηηεχρζεθε ην 2010 ήηαλ 73% ζε ζχγθξηζε κε
74% ην 2009.
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζπλέρεηα)
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα θαη Μεξίζκαηα (ζπλέρεηα)
Ππομήθειερ ζε διανομείρ
Οη πξνκήζεηεο ζε δηαλνκείο θαηά ην έηνο 2010 αλήιζαλ ζε US$39,6 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε
US$43,8 εθαη. ην 2009, παξνπζηάδνληαο κηα κείσζε χςνπο US$4,2 εθαη. ή 9,6%. Οη πξνκήζεηεο
ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηψζεθαλ απφ 41,3% ην 2009 ζε 38,3% ην
2010.
Λειηοςπγικά Αποηελέζμαηα
Σα θέξδε/(δεκίεο) ηνπ πγθξνηήκαηνο πξηλ ηελ θνξνινγία γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ US$1,9 εθαη. θέξδνο, αχμεζε θαηά US$6,4 εθαη. απφ (US$4,5 εθαη.)
δεκηά ην 2009.
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο, πνπ επεξέαζαλ ην ελ ιφγσ πεξηζψξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010,
ήηαλ νη εμήο:
Ζ κείσζε ζηα θφζηε πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο
Ζ κείσζε ζηα έμνδα δηαρείξηζεο
Ζ ζπλερείο αλαδηάξζξσζε πνπ απνβιέπεη ζηελ κείσζε φισλ ησλ πάγησλ εμφδσλ
Οη δηεπζπληέο αλαγλσξίδνπλ φηη ηα εηήζηα απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο
πξνζδνθίεο θαη ζηξαηεγηθέο, ηαθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ
δηνίθεζε απφ ηελ νπνία αλακέλεηαη ε επίηεπμε ςειφηεξσλ επηπέδσλ απφδνζεο.
Αποηελέζμαηα Μηηπικήρ Εηαιπείαρ
Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλαθέξνληαη
ζηελ ζειίδα 61 ηεο εηήζηαο έθζεζεο. Σν θέξδνο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2010 αλήιζε ζε
US$1.613.459 (2009: θέξδνο US$8.543.109) θαη έρεη κεηαθεξζεί ζηα αδηαλέκεηα θέξδε.
Κέπδη και Μεπίζμαηα
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή απμήζεθαλ απφ (8,52) ζεληο (δεκηά) ην 2009 ζε (0,57) ζεληο
(δεκηά) ην 2010.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά ηηο απψιεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ην ηξέρνλ θαη πξνεγνχκελν
έηνο απνθάζηζε ηελ κε θαηαλνκή κεξίζκαηνο. Απηφ ζα εμαζθαιίζεη ηελ επάξθεηα ησλ ξεπζηψλ
πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ εμειίμεη αλαδηνξγάλσζεο θαη ζα επηηξέςεη ηελ γξήγνξε
αληαπφθξηζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ
θαη ηεο ηξέρνπζαο χθεζεο.
Οη δηεπζπληέο είλαη ηεο γλψκεο φηη ε πνιηηηθή απηή ζην κέιινλ ζα έρεη ζεηηθέο απνδφζεηο γηα ην
πγθξφηεκα θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπ.
Κεθάλαιο Κίνηζηρ και Ρεςζηόηηηα
Σα απνζέκαηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 κεηψζεθαλ θαηά US$3,4 εθαη. γηα λα θηάζνπλ ζην
επίπεδν ησλ US$11,3 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε US$14,7 εθαη. ζην ηέινο ηνπ 2009. Σν πγθξφηεκα
έρεη ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ςειφηεξνπ επηπέδνπ κε επηζπκεηψλ
απνζεκάησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε απηή.
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ κεησζεί απφ US$5,7 εθαη. ζε US$4,3 εθαη. θαη ηα εκπνξηθά
εηζπξαθηέα έρνπλ κεησζεί απφ US$1,1 εθαη. ζην ηέινο ηνπ 2009 ζε US$0,8 εθαη. ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010.
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζπλέρεηα)
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα θαη Μεξίζκαηα (ζπλέρεηα)
Κεθάλαιο Κίνηζηρ και Ρεςζηόηηηα (ζπλέρεηα)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ην πγθξφηεκα είρε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ χςνπο
US$1,0 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε US$3,8 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Σν πνζφ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππνινίπσλ ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ χςνπο
US$2,3 εθαη. Σν πνζφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 είλαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππνινίπσλ
ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ χςνπο US$2,3 εθαη. Σα έληνθα δάλεηα κεηψζεθαλ απφ US$7,1 εθαη.
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζε US$5,8 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Μειινληηθέο εμειίμεηο
Σν 2011 ην πγθξφηεκα ζα ζπλερίζεη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ηνλ έιεγρν
ησλ πάγησλ εμφδσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ,
ζπγθεθξηκέλα:
Σν πγθξφηεκα ζα ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Global Ordering System (GOS) ζηελ
Δπξψπε, Ρσζία, Οπθξαλία θαη Καδαθζηάλ
Σν πγθξφηεκα, πεξαηηέξσ ζα επεθηαζεί κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο GOS ζηελ
Κεληξηθή Αζία, Αίγππην, Μνιδαβία θαη Λεπθνξσζία
Σν πγθξφηεκα ζα ζπλερίζεη ηελ εθθαζάξηζε νπνηνλδήπνηε κε απνδνηηθψλ εκπνξηθψλ
εηαηξεηψλ
Σν πγθξφηεκα ζα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζε λέα θέληξα δηαλνκήο ζηελ
Σατιάλδε θαη ηελ Ηλδία

Κπξηόηεξνη Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο
Ωο απνηέιεζκα ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ην πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο αγνξάο
απφ ηηο αιιαγέο ηνπ επηηνθίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ
ζέζεο.
Όπσο θαη άιινη νξγαληζκνί, ην πγθξφηεκα επίζεο εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο. Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη επίζεο ζε άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο. Δηδηθφηεξα, ε παγθφζκηα
νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο κε
δηάθνξνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ, θαζψο θαη κε ηελ έλαξμε εηδηθψλ πξνζθνξψλ. Λεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απηνχο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 18 θαη 20 επί ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (επίζεο ζεκείσζε 13 θαη 15 ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο).

Μεηνρηθό Κεθάιαην
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία είρε εθδνκέλεο 75.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο US$0,10 ε θαζεκηά. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010, δελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, εθηφο
απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο γηα ηηο Πξάμεηο Πξνζψπσλ πνπ
Καηέρνπλ Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη ηηο Πξάμεηο Υεηξαγψγεζεο ηεο Αγνξάο, πνπ αθνξά
ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.
7

Vision International People Group Public Limited
ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζπλέρεηα)
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηνρηθό Κεθάιαην (ζπλέρεηα)
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθδνζέληεο κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη φιεο νη
κεηνρέο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
Οη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ νξηζκέλσλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ξήηξεο
γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο πξφσξεο απνκάθξπλζεο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο
έρεη έηζη απηνκάησο ην δηθαίσκα γηα απνδνρέο έμη κελψλ, σο απνδεκίσζε ζπλ ηνπο κηζζνχο θαη
ηα κπφλνπο ζε θαζπζηέξεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έμη κελψλ ηεο πεξηφδνπ απνδεκηψζεσο,
ελψ νη δπν Αλεμάξηεηνη Με Δθηειεζηηθνί ζχκβνπινη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ηξηψλ κελψλ, εάλ
ε Δηαηξεία ηεξκαηίζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξηλ απφ ηελ δεχηεξε επέηεην δηνξηζκνχ ηνπο.

Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
Απφ ηηο 21 Οθησβξίνπ ηνπ 2009 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ίδηαο κέξαο, ε εηαηξεία ηεξκάηηζε ηελ εζεινληηθή
ζπκκφξθσζή ηεο κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ,
("ν θψδηθαο"), θαζψο ήηαλ πξνο ην θαιχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ φθεινο ηεο Δηαηξείαο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθνχζηαο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα, ην Ηδξπηηθφ
Έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο έρεη ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο, ψζηε λα αθαηξεζνχλ νη αλαθνξέο ζηνλ
θψδηθα θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. Οη πην ζεκαληηθέο ηξνπνινγίεο πνπ
νπζηαζηηθά επηηξέπνπλ αληίζηνηρε επειημία ζηελ Δηαηξεία, αθνξνχλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηε δηαδηθαζία επαλεθινγήο κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ακνηβήο ηνπο. Ζ ππνρξέσζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
δηαθφξσλ επηηξνπψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα θαηαξγήζεθε.
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο είλαη έγθπξε κφλνλ
εθφζνλ εγθξηζεί απφ εηδηθφ ςήθηζκα ζε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010,
επηθπξψλνληαο ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε, εθηφο θαη αλ
απνθαζηζηεί αιιηψο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο , ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ δελ
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηξεηο, εθ ησλ νπνίσλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη
Με- Δθηειεζηηθνί χκβνπινη ή Με-Δθηειεζηηθνί Αλεμάξηεηνη χκβνπινη φπσο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ή ηα κέιε απνθαζίζνπλ. Σν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο έρεη αλαπξνζαξκνζηεί
αλαιφγσο.
Ζ Δηαηξεία κπνξεί κε ζπλήζεηο ςήθηζκα λα δηνξίζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο χκβνπιν θαη λα
θαζνξίζεη ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ην ελ ιφγσ άηνκν ζα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ. Όινη νη
δηνξηδφκελνη ζχκβνπινη, ππνρξενχληαη λα απνζπξζνχλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
θάζε Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα
γηα επαλεθινγή. Ζ Δηαηξεία κπνξεί κε εηδηθφ ςήθηζκα γηα ην νπνίν εηδηθή γλσζηνπνίεζε έρεη
δνζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 136 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, λα αθαηξέζεη
νπνηνδήπνηε χκβνπιν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηεο ζεηείαο ηνπο. Σα κέιε ηεο Δηαηξείαο
πξέπεη λα εγθξίλνπλ ηελ ακνηβή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζπλέρεηα)
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα)
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθδίδεη κεηνρηθφ θεθάιαην, εάλ ππάξρεη επαξθέο εγθεθξηκέλν
κεηνρηθφ θεθάιαην ην νπνίν δελ έρεη εθδνζεί. Οη πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ
δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία θαηά
ηε ζηηγκή ηεο λέαο έθδνζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απαηηεί ηελ
αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξέπεη λα ιεθζεί ε έγθξηζε ησλ κεηφρσλ ζε
Γεληθή πλέιεπζε.
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα
ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν πεξί κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ πην πάλσ.
Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πεξηζζόηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 23 Απξηιίνπ 2011, ηα αθφινπζα πξφζσπα θαηέρνπλ ην 5% ή
πεξηζζφηεξν ηνπ εθδνζέλ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο:
31 Γεθεκβξίνπ
23 Απξηιίνπ
2010
2011
%
%
Health Tech Corporation Limited
64,58
64,58
Ζ Health Tech Corporation Limited θαηέρεηαη απφ ηνλ θ. Dmitry Buriak.

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
Σα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 21 ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (επίζεο ζεκείσζε 16 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Μεηξηθήο
Δηαηξείαο).

Νόκνη θαη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε Υξεόγξαθα θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ
Οη χκβνπινη βεβαηψλνπλ φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, δελ παξαηεξήζεθε θακία παξαβίαζε ζρεηηθά
κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.

πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη θαη ε δηνίθεζε έρνπλ δηελεξγήζεη κηα αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
πγθξνηήκαηνο λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ην πξνβιέςηκν κέιινλ θαη είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη. Ωο εθ ηνχηνπ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εμαθνινπζνχλ λα εηνηκάδνληαη κε
βάζε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα (“going concern basis”).
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζπλέρεηα)
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 2.
Οη χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο
έθζεζεο ήηαλ νη εμήο:
Πξφεδξνο
Γηεπζχλσλ Δθηειεζηηθφο χκβνπινο
παξαηηήζεθε απφ Με-Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
παξαηηήζεθε απφ Αλεμάξηεηνο Με-Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ζηηο 30
Απξηιίνπ 2010
Γηαλλάθεο Υαηδεράλλαο - Αλεμάξηεηνο Με-Δθηειεζηηθφο χκβνπινο
Dmitry Khenkin
- Αλεμάξηεηνο Με-Δθηειεζηηθφο χκβνπινο
Roberto Piona
Dmitry Buriak
Pavel Dubrov
Αληψλεο Υαηδεξνχζνο

-

Οη δπν αιιαγέο ζηελ δνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ εγθξηζεί ζε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ έγηλε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2010 θαη 30 Ηνπλίνπ 2010.
χκθσλα κε ην Ηδξπηηθφ Έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο φινη νη χκβνπινη πνπ δηνξίζηεθαλ, απαηηείηαη
λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη
κεηέπεηηα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα επαλεθινγή. Έηζη, αλακέλεηαη φηη φινη νη ζχκβνπινη ζα
παξαδψζνπλ ηηο ππνςεθηφηεηεο ηνπο γηα επαλεθινγή ζηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
2011.

πκθέξνλ ησλ πκβνύισλ ζε κεηνρέο ηηο Δηαηξείαο
Σν ζπκθέξνλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ (άκεζα ή έκκεζα) ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 23 Απξηιίνπ 2011 αλαθέξεηαη πην
θάησ.

Dmitry Buriak (έκκεζα)
Roberto Piona (άκεζα)
Γηαλλάθεο Υαηδεράλλαο
Dmitry Khenkin

31 Γεθεκβξίνπ
2010
%

23 Απξηιίνπ
2011
%

64,58
1,10
-

64,58
1,10
-

πλαιιαγέο κε πκβνύινπο
Αλαθεξζείηε ζηε ζεκείσζε 19 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (επίζεο ζηελ
ζεκείσζε 14 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο).
Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Nairy Der Arakelian-Merheje
Γξακκαηέαο
28 Απξηιίνπ 2011
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
31 Γεθεκβξίνπ 2010

Πεξηερόκελα Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

ειίδα

Καηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο
Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

12

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ

13

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

14

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα

15

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ

16

εκεηψζεηο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

17-61
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Vision International People Group Public Limited
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 9, παξάγξαθνη (3) (γ) θαη (7) ηνπ Νφκνπ ηνπ 2007 ησλ Πξνυπνζέζεσλ
Γηαθάλεηαο (ηίηινη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά) («Νφκνο»), εκείο ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα άιια ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Vision International People Group Public Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 ηνπ Γεθεκβξίνπ
2010 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
α)

νη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:
(i)
εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο
απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 9, παξάγξαθνο (4) ηνπ Νφκνπ, θαη
(ii) δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ,
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα θέξδε θαη νη δεκίεο ηεο Vision International People Group
Public Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν, θαη

β)

ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο θαη
επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Vision International People
Group Public Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ
πνπ αληηκεησπίδνπλ.

Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη
Roberto Piona – Πξφεδξνο
Dmitry Buriak – Γεληθφο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο

Αλεμάξηεηνη Με-Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη
Γηαλλάθεο Υαηδεράλλαο
Dmitry Khenkin

Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
Nina Melnikova
28 Απξηιίνπ 2011
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Vision International People Group Public Limited
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

2010
US$

εκεηώζεηο

2009
US$

πκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο
(ζεκείσζε 22)
2010
2009
€
€

Έζνδα-πώιεζε αγαζώλ
Κφζηνο πσιήζεσλ

103.332.537 106.072.106
(27.537.600) (27.885.178)

77.333.137 79.383.405
(20.608.891) (20.869.015)

Μηθηό θέξδνο
Πξνκήζεηεο ζε δηαλνκείο

75.794.937 78.186.928
(39.584.256) (43.796.730)

56.724.246 58.514.390
(29.624.499) (32.777.077)

36.210.681
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Κφζηε πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο
Έμνδα δηνίθεζεο
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδνο από εξγαζίεο
Υξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο
Υξεκαηνδνηηθά έζνδα

4
4
4

4
4

34.390.198

27.099.747

25.737.313

908.253
751.543
(8.885.524) (10.128.907)
(21.242.165) (24.324.896)
(878.494)
(555.083)

679.728
562.448
(6.649.846) (7.580.382)
(15.897.444) (18.204.532)
(657.457)
(415.419)

6.112.751
132.855
(4.840.041) (5.464.601)
37.105
24.769

4.574.728
99.428
(3.622.243) (4.089.658)
27.769
18.537

Κέξδνο/ (Εεκηά) πξηλ από ην κεξίδην ζηα θέξδε
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Μεξίδην ζηα θέξδε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 12

1.309.815

Κέξδνο/ (Εεκηά) πξηλ από ηελ απνκείσζε
ππεξαμίαο
Απνκείσζε ππεξαμίαο

1.890.347

(4.371.644)

1.414.719

(3.271.698)

-

(108.398)

-

(81.124)

Κέξδνο/ (Εεκηά) πξηλ από ηε θνξνινγία
Φνξνινγία

10

580.532

(5.306.977)
935.333

980.254
434.465

(3.971.693)
699.995

1.890.347 (4.480.042)
(2.249.920) (1.872.155)

1.414.719 (3.352.822)
(1.683.820) (1.401.104)

ΕΖΜΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ

(359.573) (6.352.197)

(269.101) (4.753.926)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα /(δεκηέο):
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Φφξνο επί ησλ δηαθνξψλ κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο

(347.588)
-

(618.126)
-

(260.132)
-

(462.600)
-

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(δεκηέο) γηα ην έηνο,
κεηά από θόξνπο

(347.588)

(618.126)

(260.132)

(462.600)

5

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ/ (ΕΖΜΗΔ) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ

Εεκηά πνπ αλαινγεί ζε:
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
πκθέξνλ κεηνςεθίαο
πλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) πνπ αλαινγνχλ ζε:
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
πκθέξνλ κεηνςεθίαο

(Εεκηέο)/θέξδε αλά κεηνρή - βαζηθά (ζελη),
γηα ηηο δεκηέο ηνπ έηνπο πνπ αλαινγνχλ
ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο

6

(707.161) (6.970.323)

(529.233) (5.216.526)

(426.627) (6.386.919)
67.054
34.722

(319.284) (4.779.912)
50.183
25.986

(359.573) (6.352.197)

(269.101) (4.753.926)

(774.215) (7.005.045)
67.054
34.722

(579.416) (5.242.512)
50.183
25.986

(707.161) (6.970.323)

(529.233) (5.216.526)

(0,57)

(8,52)

(0,43)

(6,37)

Όια ηα πην πάλσ πνζά πξνέξρνληαη απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.
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Vision International People Group Public Limited
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
πκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο (ζεκείσζε 22)
2010
2009
€
€

εκεηώζεηο

2010
US$

2009
US$

8

7.621.747

8.040.777

5.704.047

6.017.644

9
10
12
5

162.645
18.258
5.012.948
3.284.618

158.788
18.258
5.643.283
3.586.543

121.722
13.664
3.751.645
2.458.178

118.836
13.665
4.223.382
2.684.136

16.100.216

17.447.649

12.049.256

13.057.663

11.340.588
6.508.615
653.293
3.273.269

14.712.626
6.780.255
483.100
6.105.189

8.487.194
4.870.989
488.919
2.449.684

11.010.797
5.074.281
361.548
4.569.068

21.775.765

28.081.170

16.296.786

21.015.694

37.875.981

45.528.819

28.346.042

34.073.357

7.500.000
4.503.289

7.500.000
5.277.504

5.612.932
3.370.221

5.612.932
3.949.637

12.003.289

12.777.504

8.983.153

9.562.569

805.609

785.731

602.910

588.034

12.808.898

13.563.235

9.586.063

10.150.603

3.107.057
3.890.421

3.266.356
3.894.558

2.325.293
2.911.557

2.444.511
2.914.652

6.997.478

7.160.914

5.236.850

5.359.163

17

14.046.042

20.255.546

10.511.931

15.159.068

16

2.735.998

3.849.361

2.047.596

2.880.827

11

319.569
967.996

444.410
255.353

239.163
724.439

332.592
191.104

18.069.605

24.804.670

13.523.129

18.563.591

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

25.067.083

31.965.584

18.759.979

23.922.754

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

37.875.981

45.528.819

28.346.042

34.073.357

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία– ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα
Τπεξαμία
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα – πξντφληα πξνο κεηαπψιεζε
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Φνξνινγία εηζπξαθηέα
Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηελ ηξάπεδα

13
14

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Κεθάιαην πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο
Δηαηξείαο
Δθδνζέλ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά

15

πκθέξνλ κεηνςεθίαο
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Έληνθα δάλεηα θαη άιινο δαλεηζκφο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκν κέξνο έληνθσλ δαλείσλ
θαη άιινπ δαλεηζκνχ
Πνζφ πιεξσηέo γηα ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθψλ
εηαηξηψλ
Φνξνινγία πιεξσηέα

16
17

Roberto Piona – Πξόεδξνο
Dmitry Buriak – Δθηειεζηηθόο ύκβνπινο θαη Γεληθόο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο
Nina Melnikova – Γεληθόο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
14

Vision International People Group Public Limited
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθό
από
ζπλέλσζε
πλαιιασξεπκέλα επηρεηξήζεσλ
γκαηηθέο
θέξδε (η)
(ηη) δηαθνξέο (ηηη)
US$
US$
US$
ηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 14.153.335
πλνιηθφ θέξδνο/(δεκηά)
γηα ην έηνο
(6.386.919)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2009
Φφξνη πνπ
θαηαβάιινληαη γηα
ινγαξηαζκφ
ησλ δηθαησκάησλ
κεηνςεθίαο
πλνιηθφ θέξδνο/(δεκηά)
γηα ην έηνο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010

7.766.416

(426.627)
7.339.789

ύλνιν
απνζεκαηηθώλ
US$

(208.385) (1.662.401) 12.282.549
-

(618.126) (7.005.045)

(208.385) (2.280.527)

-

(347.588)

(208.385) (2.628.115)

5.277.504

(774.215)
4.503.289

ύλνιν
US$

ύλνιν
πκθέξνλ
ηδίσλ
κεηνςεθίαο θεθαιαίσλ
US$
US$

7.500.000 19.782.549

751.009 20.533.558

Μεηνρηθό
θεθάιαην
US$

-

(7.005.045)

7.500.000 12.777.504

-

(774.215)

7.500.000 12.003.289

34.722

(6.970.323)

785.731 13.563.235

(47.176)

(47.176)

67.054

(707.161)

805.609 12.808.898

εκεηψζεηο:
(i) Σα ζσξεπκέλα θέξδε είλαη δηαζέζηκα γηα δηαλνκή. Σα άιια απνζεκαηηθά δελ είλαη δηαζέζηκα γηα δηαλνκή.
Γελ ππάξρεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πιεξσκέο κεξηζκάησλ απφ ηελ Δηαηξεία ζε κεηφρνπο κε θάηνηθνπο Κχπξνπ ή ζε κεηφρνπο
πνπ είλαη εηαηξείεο θάηνηθνη Κχπξνπ. Πιεξσκέο κεξηζκάησλ ζε κεηφρνπο πνπ είλαη θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Κχπξνπ ππφθεηληαη
ζε παξαθξάηεζε θφξνπ πξνο 15%. Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη
απφ ηνλ Πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε
ακπληηθή εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη
(άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε
αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε
πξαγκαηηθφ κέξηζκα ην νπνίν πιεξψζεθε απφ ηα θέξδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληάο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απηή ε έθηαθηε
ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. Γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2008, ε έθηαθηε
εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή ππνινγίδεηαη ζε US$κεδέλ (θνξνινγηθφ έηνο 2007: US$ κεδέλ).
(ii) Σν απνζεκαηηθφ απφ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 2.
(iii) Σν απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ μέλσλ εμεξηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ.
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Vision International People Group Public Limited
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
πκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο (ζεκ. 22)
εκ
Σακεηαθή ξνή από εξγαζίεο
Κέξδνο/ (δεκηά) πξηλ ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Απνκείσζε ππεξαμίαο
Καζαξνχο ηφθνπο θαη ρξεψζεηο ηξαπεδψλ
Μεξίδην ζηα θέξδε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο

2010
US$

2009
US$

2010
€

2009
€

1.890.347

(4.480.041)

1.414.719

(3.352.822)

1.889.778
(580.532)

108.398
1.918.563
(935.333)

1.414.293
(434.465)

81.124
1.435.835
(699.995)

75.754
894.394

133.147
1.219.134

56.694
669.356

99.646
912.389

Λεηηνπξγηθφ θέξδνο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο ζην
θεθάιαην θίλεζεο
Μείσζε ζηα απνζεκαηηθά
Μείσζε ζε εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
(Μείσζε)/ αχμεζε ζε εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

4.169.741

(2.036.132)

3.120.597

(1.523.823)

3.532.782
377.182
(5.959.405)

2.802.673
403.977
4.262.613

2.643.902
282.280
(4.459.965)

2.097.495
302.333
3.190.101

Σακεηαθέο ξνέο απφ εξγαζίεο
Καζαξνί ηφθνη θαη ρξεψζεηο ηξαπεδψλ πνπ πιεξψζεθαλ
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε

2.120.300
5.433.131
(1.889.778) (1.918.563)
(1.405.546) (2.727.094)

1.586.814
(1.414.293)
(1.051.898)

4.066.106
(1.435.835)
(2.040.932)

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από/(γηα) ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

(1.175.024)

Σακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Μεξίζκαηα απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Αγνξά άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ
Πιεξσκή νθεηιφκελνπ πνζνχ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ
“πγθξνηήκαηνο Οπθξαλίαο”
Πιεξσκή νθεηιφκελνπ πνζνχ γηα ηελ εμαγνξά ηεο
“VIPG-SA”
Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

787.474

(879.377)

589.339

784.124
(599.844)
(144.028)

924.123
(408.612)
(96.133)

586.831
(448.918)
(107.789)

691.605
(305.801)
(71.945)

72.878

194.193

54.541

145.332

-

Καζαξή ηακεηαθή ξνή γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνπιεξσκή ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη άιινπ δαλεηζκνχ
Απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο
Δηζπξάμεηο απφ δαλεηζκφ θαη ινηπέο ηξαπεδηθέο
δηεπθνιχλζεηο
Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ
Φφξνο πνπ πιεξψζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπκθέξνληνο
κεηνςεθίαο

(1.429.282)

-

(1.069.662)

(149.940)
-

(85.501)

(112.213)
-

(63.988)

(36.810)

(901.212)

(27.548)

(674.459)

(1.501.925) (2.673.657)
(15.362)
(182.992)

(1.124.027)
(11.497)

(2.000.941)
(136.949)

95.267
(47.176)

1.568.214
-

71.297

1.173.637

(35.306)

-

Καζαξή ηακεηαθή ξνή (γηα)/από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

(1.469.196) (1.288.435)

(1.099.533)

(964.253)

Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα
κεηξεηψλ
Καζαξή ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ

(2.681.030) (1.402.173)

(2.006.458)

(1.049.373)

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ

(154.136)
3.804.918

(151.863)
5.358.954

(115.354)
2.847.566

(113.653)
4.010.592

969.752

3.804.918

725.754

2.847.566
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ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

1.

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Vision International People Group Public
Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε
ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 28 Απξηιίνπ 2011.
Ζ Vision International People Group Public Limited (ε “Eηαηξεία”) ελεγξάθε ζηελ Κχπξν
ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1997 σο Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε
αξρηθά κε ηελ νλνκαζία Transvol Limited. Με εηδηθφ ςήθηζκα ησλ κεηφρσλ ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2003, ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Vision International People Group
Limited. ηηο 22 Απγνχζηνπ 2003, ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 θαη ε νλνκαζία ηεο άιιαμε ζε Vision
International People Group Public Limited. ηηο 21 Ηνπλίνπ 2004, μεθίλεζε ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ε εκπνξία ησλ 75.000.000 κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (US$0,10 ε
θαζεκία).
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο εκπνξεχνληαη ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηε Λεσθφξν Λεκεζνχ, 67 Vision Tower,
2121 Aγιαληδηά, Λεπθσζία, Κχπξνο.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Health Tech Corporation Limited, εηαηξεία ε νπνία
ελεγξάθε ζην Νεζί ηνπ Γθέξλζετ. Ζ Health Tech Corporation Limited, αλήθεη ζηνλ
Δθηειεζηηθφ χκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, θ. Dmitry Buriak, ν νπνίνο ζεσξείηαη ε ηειηθή
ειέγρνπζα νληφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζηε
ζεκείσζε 3.

2.1 Βάζε εηνηκαζίαο θαη δήισζε ζπκκόξθσζεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο θαη παξνπζηάδνληαη ζε Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (US$).
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (“ΓΠΥΑ”) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (“ΔΔ”). Δπηπξφζζεηα, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.
Βάζε ελνπνίεζεο
Βάζε ελνπνίεζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο (νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο
Δηαηξείαο ζηε Μφζρα) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 φπσο θαίλνληαη ζηε ζεκείσζε 11 (πνπ καδί αλαθέξνληαη σο ην
“πγθξφηεκα”).
Όιεο νη εμεξηεκέλεο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπο,
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα απνθηά ηνλ έιεγρν ηνπο, θαη ζπλερίδνπλ λα
ελνπνηνχληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο απηφο παχεη λα ηζρχεη. Οη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ εηνηκάδνληαη γηα ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο φπσο απηφ
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ρξεζηκνπνηψληαο νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο.
17

Vision International People Group Public Limited
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
2.1 Βάζε εηνηκαζίαο θαη δήισζε ζπκκόξθσζεο (ζπλέρεηα)
Βάζε ελνπνίεζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 (ζπλέρεηα)
Όια ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα, ζπλαιιαγέο, έζνδα θαη έμνδα θαη θέξδε θαη δεκηέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, απαιείθνληαη
πιήξσο.
Σπρφλ δεκηέο κηαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απνδίδνληαη ζην ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο, αθφκε θαη
αλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα.
Μηα κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα ζπγαηξηθή, ρσξίο ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο,
παξνπζηάδεηαη σο κηα ζπλαιιαγή κεηνρψλ. Αλ ην πγθξφηεκα απνιέζεη ηνλ έιεγρν κηα
ζπγαηξηθήο ηφηε πξέπεη λα πξνβεί ζηηο αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο:
Γηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππεξαμίαο) θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο
Γηαγξάθεη ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπκθέξνληνο κεηνςεθίαο.
Γηαγξάθεη ηηο ζπζζσξεπκέλεο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ίδηα θεθάιαηα.
Αλαγλσξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε.
Αλαγλσξίδεη ηελ εχινγε αμία ηπρφλ επέλδπζεο πνπ παξακέλεη.
Αλαγλσξίδεη ηπρφλ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Αλαθαηαηάζζεη ην κεξίδην ηεο Μεηξηθήο εηαηξείαο ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζην
παξειζφλ σο ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ή ζηα
αδηαλέκεηα θέξδε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Βάζε ελνπνίεζεο πξηλ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Οξηζκέλεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε κειινληηθή βάζε. Παξφια
απηά , ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεηαθέξνληαη νη αθφινπζεο δηαθνξέο απφ ηελ πξνεγνχκελε
βάζε ελνπνίεζεο.
Αγνξέο ζπκθεξφλησλ κεηνςεθίαο πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, ινγίζηεθαλ κε ηελ
κέζνδν ηεο επέθηαζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαθνξά ηνπ
ηηκήκαηνο πνπ πιεξψζεθε θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απνθηήζεθαλ αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία.
Εεκηέο πνπ ππέζηε ην πγθξφηεκα απνδίδνληαη ζην ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο έσο φηνπ ην
ππφινηπν λα κεδεληζηεί. Δπηπξφζζεηεο δεκηέο απνδίδνληαη ζηελ κεηξηθή εηαηξεία εθηφο
θαη αλ ην ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο έρεη δεζκεπηηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θάιπςε απηψλ.
Εεκηέο πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 δελ αλαθαηαλέκνληαη κεηαμχ ηνπ ζπκθέξνληνο
κεηνςεθίαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
Μεηά ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ, ην πγθξφηεκα αλαγλψξηζε ηελ ελαπνκείλαλ επέλδπζε
σο ην πνζνζηφ ηεο ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο
ηνπ ειέγρνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηέηνησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 δελ
επαλαδηαηππψζεθε.
Απνζεκαηηθό Δλνπνίεζεο (Αλαδηάξζξσζε πγθξνηήκαηνο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2002)
Ωο απνηέιεζκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηξηψλ εηψλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2002, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
εμεξηεκέλσλ εηαηξεηψλ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο
ζαλ λα έρνπλ ελνπνηεζεί απφ ηελ αξρή απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο ήηαλ κηα αλαδηνξγάλσζε εηαηξεηψλ θάησ απφ θνηλφ έιεγρν (νη νπνίεο
ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ χκβνπιν ηνπ πγθξνηήκαηνο, θ. Dmitry
Buriak) θαη δελ επεξέαζε ην ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηεο αληηπαξνρήο πνπ πιεξψζεθε
γηα ην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ζαλ απνζεκαηηθφ απφ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη
παξνπζηάδεηαη σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ζηα ίδηα θεθάιαηα.
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2.2 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, ην πγθξφηεκα πηνζέηεζε ηα αθφινπζα λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα
ΓΠΥA θαη Γηεξκελείεο:
ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ (Σξνπνπνίεζε)
ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ (Αλαζεσξεκέλν)
ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Αλαζεσξεκέλν)
ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε – Δπηιέμηκα
Αληηζηαζκηδφκελα ηνηρεία (Σξνπνπνηήζεηο)
Γηεξκελεία 17 Καηαλνκέο κε Ρεπζηψλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο
ΓΠΥΑ 1 Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο –
Δπηπξφζζεηεο Δμαηξέζεηο (Σξνπνπνηήζεηο)
ΓΠΥΑ 1 Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Αλαζεσξεκέλν)
Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (έθδνζε 2008):
ΓΠΥΑ 5 - Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (έθδνζε 2009)
Ζ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δελ είρε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ:
Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο
θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα
κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ
εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα (αληί γηα πξνζαξκνγή ηεο
ππεξαμίαο). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο
πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. πλεπψο δελ
επεξεάδνπλ ηελ ππεξαμία νχηε δεκηνπξγνχλ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία). Δπηπιένλ ην
ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ινγίδνληαη νη δεκίεο ζπγαηξηθψλ θαζψο θαη
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Οη αιιαγέο ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3 θαη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 27 επεξεάδνπλ κειινληηθά λέεο
αγνξέο ή απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλαιιαγέο κε ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο.

2.3 Πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηζρύνπλ
αθόκα
Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ εθδνζεί λέα
Πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη Σξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ
δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν θαη ηα νπνία ην πγθξφηεκα δελ
εθάξκνζε λσξίηεξα, σο αθνινχζσο:
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην ΓΛΠ θαη πηνζεηήζεθαλ από ηε ΔΔ
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 Πεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε από ηελ παξνπζίαζε πγθξηηηθώλ Πνζώλ
γηα Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα εηαηξίεο πνπ εθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξώηε θνξά
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010).
Παξέρεηαη εμαίξεζε ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ
ππνρξέσζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθψλ πνζψλ γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Γλσζηνπνηήζεηο, θαηά ην πξψην έηνο
εθαξκνγήο ηνπο. Ζ Σξνπνπνίεζε δελ είλαη ζρεηηθή κε ηηο εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
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2.3 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηζρύνπλ αθόκα (ζπλέρεηα)
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην ΓΛΠ θαη πηνζεηήζεθαλ από ηε ΔΔ
(ζπλέρεηα)
Αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
Σν ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 24 ζε κηα πξνζπάζεηα λα απινπνηήζεη ηελ επηζήκαλζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ· κε ηε δηεπθξίληζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ αιιά ρσξίο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζεκειηψδε ηνπ πξνζέγγηζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σν πγθξφηεκα βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο
απηήο ηεο αλαζεψξεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Καηεγνξηνπνίεζε Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο(εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010)
Ζ ηξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΛΠ 32 κε
ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο
κεηνρψλ(πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηψκαηα») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ Γηεξκελεία
δελ έρεη εθαξκνγή ζην πγθξφηεκα εθφζνλ δελ έρεη εθδψζεη ηέηνηνπο ηίηινπο.
Σξνπνπνίεζε ζηε Γηεξκελεία 14 Πξνπιεξσκέο Διάρηζησλ Κεθαιαηαθώλ Τπνρξεώζεσλ
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
Ζ Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα απαιεηθζεί κηα άλεπ πξφζεζεο επίδξαζε πνπ πξνθχπηεη φηαλ κηα
νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο θαη πξνβαίλεη ζε πξνπιεξσκέο
γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Ζ Σξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νληφηεηεο λα αλαγλσξίδνπλ ην φθεινο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηέηνηεο πξνπιεξσκέο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ.
Μεηαγελέζηεξα, ηπρψλ πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζρέδην ππφθεηηαη ζηελ ίδηα
αλάιπζε πνπ ζα γηλφηαλ ρσξίο ηε δηελέξγεηα ηεο πξνπιεξσκήο. Σν πγθξφηεκα δε
ιεηηνπξγεί πξνο ην παξφλ ζρέδηα κε ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο.
Γηεξκελεία 19 Δμόθιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε πκκεηνρηθνύο Σίηινπο
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010)
Ζ Γηεξκελεία 19 απνζαθελίδεη φηη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδίδνληαη ζε πηζησηή γηα ηελ
εμφθιεζε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζεο απνηεινχλ «αληαιιαγή πνπ θαηαβάιιεηαη»
κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 41 ηνπ ΓΛΠ 39.
αλ απνηέιεζκα, ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη θαη νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδίδνληαη
αλαγλσξίδνληαη σο αληαιιαγή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ππνρξέσζεο. Σν πγθξφηεκα δελ έρεη πξνβεί πξνο ην παξψλ ζε ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο.
Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ (εθδόζεθαλ ηνλ Μάην 2010) (εθαξκόδνληαη γηα δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο, ε ελσξίηεξε μεθηλά ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010)
Σνλ Μάην ηνπ 2010, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηελ ηξίηε ζεηξά βειηηψζεσλ ζηα Πξφηππά ηνπ
καδί κε ηε ζρεηηθή Βάζε πκπεξαζκάησλ. Σν έγγξαθν πεξηιακβάλεη 11 ηξνπνπνηήζεηο ζε 6
Πξφηππα θαη κηα Γηεξκελεία, ζπγθεθξηκέλα ζηα ΓΠΥΑ 1, ΓΠΥΑ 3, ΓΠΥΑ 7, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ
27, ΓΛΠ 34 θαη Γηεξκελεία 13. Σν πγθξφηεκα βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο
επίδξαζεο απηψλ ησλ βειηηψζεσλ ζηηο επφκελεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
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2.3 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηζρύνπλ αθόκα (ζπλέρεηα)
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην ΓΛΠ θαη δελ πηνζεηήζεθαλ αθόκε
από ηελ ΔΔ
ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Καηάηαμε θαη Δπηκέηξεζε (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΠΥΑ 9 αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε θάζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39 απφ ην
ΓΛΠ θαη αθνξά ζηελ θαηάηαμε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 39. ηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ,
ην πκβνχιην ζα αζρνιεζεί κε ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή γηα αληηζηαζκίζεηο. Σν έξγν
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηα κέζα ηνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ΓΠΥΑ
9 ζα επεξεάζεη θπξίσο ηελ θαηάηαμε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
εθαξκνγήο, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα επηκεηξεζεί ε επίδξαζε.
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1Ινπιίνπ 2011)
Σν ΓΛΠ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ησλ
απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα θαηαιάβνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ
κεηαθνξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ
παξακέλνπλ ζηνλ εθρσξεηή. Σν πγθξφηεκα δελ θαηέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο.
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12: Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία – Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012)
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζε
επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ηελ
αλαηξέςηκε παξαδνρή φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πνπ
επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο αλάθηεζεο ηεο
επέλδπζεο κέζσ πψιεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο επίζεο ελζσκαηψλνπλ ηε Γηεξκελεία 21 Φόξνη
Δηζνδήκαηνο – Αλάθηεζε Αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε Απνζβέζηκσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ζην
ΓΛΠ 12. Ζ Σξνπνπνίεζε δελ είλαη ζρεηηθή κε ηηο εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1: Τπεξ-πιεζσξηζκόο θαη Απάιεηςε ηαζεξώλ Ηκεξνκεληώλ γηα
Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011)
Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ κηα λέα εμαίξεζε ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο γηα επηρεηξήζεηο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο ππεξ-πιεζσξηζκνχ. Δπίζεο απαιείθνπλ ηηο ζηαζεξέο
εκεξνκελίεο ζην ΓΠΥΑ 1 ζε ζρέζε κε δηαγξαθέο θαη θέξδε / δεκηέο πξψηεο κέξαο. Ζ
Σξνπνπνίεζε δελ είλαη ζρεηηθή κε ηηο εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.

2.4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο
Ζ εηνηκαζία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο πξνβαίλεη ζε παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ
ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πηζαλφλ
λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Οη εθηηκήζεηο απηέο εμεηάδνληαη πεξηνδηθά θαη, φηαλ
απαηηνχληαη αλαπξνζαξκνγέο, απηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ
νπνία πξνθχπηνπλ.
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2.4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα)
Εκηιμήζειρ αβεβαιόηηηαρ
Οη θπξηφηεξεο παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, πνπ εκπεξηθιείνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο
αλαπξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εληφο ηνπ
επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλαθέξνληαη πην θάησ:
Πξόβιεςε γηα πξνκήζεηεο ζε δηαλνκείο, ζε απώιεηα απνζέκαηα ζηα θέληξα δηαλνκήο ησλ
δηθαηνρξεζηώλ
Σν πγθξφηεκα δεκηνπξγεί πξνβιέςεηο γηα πξνκήζεηεο πάλσ ζε απνζέκαηα πνπ δελ
πσιήζεθαλ ζηα θέληξα δηαλνκήο ησλ δηαλνκέσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ζπζρέηηζε ησλ
εζφδσλ κε ηα ζρεηηθά θφζηε. Απηφ απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηεο πξνκήζεηαο
πάλσ ζηελ αμία γηα ην πγθξνηήκαηα ησλ απνζεκάησλ πνπ πσιήζεθαλ απφ ην πγθξφηεκα
ζε δηθαηνρξήζηεο, αιιά δελ έρνπλ αθφκα πσιεζεί απφ ηνπο δηθαηνρξήζηεο ζηνπο δηαλνκείο.
Σν πγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ πνζνζηνχ,
αλαπξνζαξκνζκέλα έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ ππφςε άιινπο γλσζηνχο ή ππνινγηδφκελνπο
παξάγνληεο.
Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ
Ο ππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ βαζίδεηαη ζηα πην
αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα.
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Σν πγθξφηεκα εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φιν ην νθεηιφκελν πνζφ
απφ έλα ρξεψζηε. Οη ελδείμεηο πεξηιακβάλνπλ ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο, ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε θαη ηε ξεπζηνπνηήζηκε αμία νπνηαζδήπνηε παξαθαηαζήθεο. Δάλ
ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαη
δεκηνπξγείηαη πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. Ζ κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο
εμεηάδνληαη ηαθηηθά ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζζέλησλ θαη
πξαγκαηηθψλ δεκηψλ απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο.
Φνξνινγία
Σν πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη επνκέλσο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζε δηάθνξεο ρψξεο.
Απηφ απαηηεί εθηηκήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο θνξνινγίαο θαηά ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο, θαη ζπλεπψο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο.
Όπνπ ε ηειηθή θνξνινγία δηαθέξεη απφ ηα πνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα
αξρηθά, νη δηαθνξέο ζα επεξεάζνπλ ην έμνδν θνξνινγίαο, ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη
ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ζπκθσλείηαη ν
ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο θνξνινγίαο κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
Απνκείσζε ππεξαμίαο
Σν πγθξφηεκα θαζνξίδεη θαηά πφζνλ ε ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ απφθηεζε ησλ
εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ ππφθεηηαη ζε απνκείσζε ηνπιάρηζην ζε ρξνληαία βάζε. Απηφ απαηηεί
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ
νπνία ε ππεξαμία αληηζηνηρεί. Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο απαηηεί απφ ηε
Γηνίθεζε φπσο ππνινγίδεη ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηε κνλάδα
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιέγεη ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απηψλ.
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2.4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα)
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο
θνξνινγηθέο δηαθνξέο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη
δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. εκαληηθέο
δηνηθεηηθέο εθηηκήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θαζνξίζνπλ ην πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηνχλ, κε βάζε ην πηζαλφ ρξνλνδηάγξακκα
θαη ην χςνο ησλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο
ζηξαηεγηθέο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ.

2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Ζ επέλδπζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο. Ζ επέλδπζε ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο
θηήζεο θαη ε ινγηζηηθή αμία απμάλεηαη ή κεηψλεηαη γηα λα απεηθνλίζεη ην κεξίδην ηνπ
πγθξνηήκαηνο ζηα θέξδε ή δεκηέο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο. Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο επί ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο ηεο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Σα κεξίζκαηα πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, κεηψλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο.
Πξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία κπνξεί επίζεο λα είλαη αλαγθαίεο, γηα ηηο κεηαβνιέο ζηελ
αλαινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία πνπ πξνθχπηνπλ
απφ κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο νη νπνίεο δελ έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο. ηηο κεηαβνιέο απηέο πεξηιακβάλνληαη εθείλεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο. Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο
ζηηο κεηαβνιέο απηέο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Καηά ηελ απφθηεζε ηεο επέλδπζεο, νπνηαδήπνηε ππεξαμία πξνθχπηεη πεξηιακβάλεηαη ζηε
ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία θαη δελ ππφθεηηαη ζε απφζβεζε.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο εηνηκάδνληαη γηα ην ίδην νηθνλνκηθφ
έηνο φπσο απηφ ηνπ πγθξνηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα
φκνηεο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα, ζε φκνηεο ζπλζήθεο.
πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ππεξαμία
ςνενώζειρ επισειπήζεων και ςπεπαξία από 1η Ιανοςαπίος 2010
Οη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε βάζε ηε κέζνδν αγνξάο. Ζ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ αγνξάο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο
αλαγλσξηζηεί) θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη
εμαηξνπκέλσλ κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο) ηεο απνθηψκελεο επηρείξεζεο
ζηε εχινγε αμία ηνπο. Σα θφζηε αγνξάο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηα έμνδα δηνίθεζεο.
Όηαλ ην πγθξφηεκα απνθηά κηα επηρείξεζε, αμηνινγεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηεο, ψζηε λα ηαμηλνκεζνχλ θαηάιιεια ζχκθσλα
κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη ζρεηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ εκεξνκελία
απφθηεζεο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζηηο
ζπκβάζεηο ππνδνρήο απφ ηνλ απνθηψκελν.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ππεξαμία (ζπλέρεηα)
Δάλ ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ επηηπγράλεηαη ζε ζηάδηα, ε εχινγε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
απνθηψλ επαλαυπνινγίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο κέζν ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Οπνηαδήπνηε ελδερφκελε αληηπαξνρή πνπ ζα κεηαθεξζεί απφ ηνλ αγνξαζηή ζα ινγηζηεί ζηελ
εχινγε αμία ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. Μεηαγελέζηεξεο αιιαγέο ζηελ εχινγε
αμία ηεο ελδερφκελεο αληηπαξνρήο ε νπνία ζα ζεσξείηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή
ππνρξέσζε, ζα αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ή ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα , ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39. Αλ ε ελδερφκελε αληηπαξνρή
θαηαηάζζεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, δελ ζα επαλαυπνινγίδεηαη κέρξη ηελ ηειηθή εθθαζάξηζε
ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ επηκεηξείηαη αξρηθά ζην θφζηνο
θαη αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλέλσζεο θαη ηεο θαζαξήο εχινγεο
αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο επί ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εμαγνξείζζαο επηρείξεζεο. Σν θφζηνο ηεο
ζπλέλσζεο είλαη ην ζχλνιν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε
θφζηνπο πνπ απνδίδεηαη άκεζα ζηε ζπλέλσζε. Αλ ην θφζηνο ζπλέλσζεο είλαη ρακειφηεξν
απφ ηελ δίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ αγνξάζηεθε,
ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε ππεξαμία επηκεηξείηαη ζην θφζηνο κείνλ νπνησλδήπνηε
ζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ απνκείσζε, ε
ππεξαμία πνπ απνθηάηαη ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ επηκεξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο ζε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ή νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο
ηακεηαθψλ ξνψλ, ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηηο ζπλέξγεηεο ηεο
ζπλέλσζεο, αλεμάξηεηα αλ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο
νληφηεηαο αληηζηνηρίδνληαη ζε εθείλεο ηηο κνλάδεο ή νκάδεο κνλάδσλ.
Όπνπ ε ππεξαμία απνηειεί κέξνο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ή νκάδαο κνλάδσλ
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη κέξνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο κνλάδαο απηήο δηαηεζεί, ε
ππεξαμία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαηεζείζα εθκεηάιιεπζε πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία
ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο ηεο δηάζεζεο. Τπεξαμία
πνπ δηαηίζεηαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο επηκεηξάηε βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ηεο δηαηεζείζαο
εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ παξαθξαηεζέληνο ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ
ξνψλ.
ςνενώζειρ επισειπήζεων ππιν από 1η Ιανοςαπίος 2010
ε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο δηαθνξέο:
Οη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ βάζε ηεο κεζφδνπ αγνξάο. Σν θφζηνο
ζπλαιιαγήο πνπ απνδηδφηαλ ζηελ αγνξά ήηαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο. Σν ζπκθέξνλ
κεηνςεθίαο ππνινγίζηεθε σο πνζνζηφ ζηα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
απνθηψκελεο εηαηξείαο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
ςνενώζειρ επισειπήζεων ππιν από 1η Ιανοςαπίος 2010 (ζςνέσεια)
πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηαδηαθά ινγηζηηθνπνηήζεθαλ σο
μερσξηζηέο ζπλαιιαγέο. Κάζε επηπιένλ αγνξά κεηνρψλ δελ επεξέαδε ηελ ππεξαμία πνπ είρε
ήδε αλαγλσξηζηεί.
Όηαλ ην πγθξφηεκα απνθηνχζε κηα επηρείξεζε, ηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα πνπ ήηαλ
δηαρσξηζκέλα απφ ην θπξίσο ζπκβφιαην απφ ηνλ απνθηψκελν, δελ επαλαμηνινγνχληαλ θαηά
ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, εθηφο θαη αλ ε ζπλέλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ αιιαγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ αιιαγή ησλ ηακεηαθψλ πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ.
Οπνηαδήπνηε ελδερφκελε αληηπαξνρή αλαγλσξηδφηαλ κφλν εθφζνλ ην πγθξφηεκα είρε κηα
παξνχζα ππνρξέσζε ε νπνία ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη εθξνή θεθαιαίνπ ε νπνία
ήηαλ αλαγλσξίζηκε θαη κεηξήζηκε. Δπαθφινπζεο αιιαγέο ζηηο ελδερφκελεο αληηπαξνρέο
αλαγλσξίδνληαλ σο ππεξαμία.
Δπελδύζεηο
Όιεο νη επελδχζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο, πνπ απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή αμία
ηεο αληηπαξνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη, θαη ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα αγνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ επέλδπζε.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, επελδχζεηο νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη σο επελδχζεηο ζηε δίθαηε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, απνηηκνχληαη ζηελ
εθηηκεκέλε δίθαηε αμία ηνπο. Κέξδε ή δεκηέο απφ επελδχζεηο ζηε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Κέξδε ή δεκηέο απφ επελδχζεηο
δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαηαρσξνχληαη ζαλ μερσξηζηφ κέξνο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξη πνπ ε
επέλδπζε λα πσιεζεί, δηαθαλνληζηεί ή λα δηαηεζεί δηαθνξεηηθά, ή κέρξη λα ππάξμεη έλδεημε
γηα απνκείσζε ηεο επέλδπζεο νπφηε ηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ είραλ
θαηαρσξεζεί πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Δπελδχζεηο
νη νπνίεο δελ εκπνξεχνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, θαη ησλ νπνίσλ ε δίθαηε αμία δελ
κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, παξνπζηάδνληαη ζε θφζηνο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε ζηελ αμία.
ε πεξίπησζε πψιεζεο ηέηνησλ επελδχζεσλ, ην θέξδνο ή ε δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηελ
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Άιιεο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη πξφζεζε λα θξαηεζνχλ κέρξη ηε
ιήμε, φπσο ηα νκφινγα, απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν αλαπφζβεζην θφζηνο
ππνινγίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ
αξρηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ πνζνχ ιήμεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέρξη ηε ιήμε. Γηα
επελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, θέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ νη επελδχζεηο δηαγξαθνχλ ή απνκεησζνχλ, φπσο θαη επίζεο κέζσ ηεο
απφζβεζεο.
Γηα επελδχζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ε εθηηκεκέλε
δίθαηε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δεισκέλεο ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο ζην
Υξεκαηηζηήξην θαηά ην θιείζηκν ηεο αγνξάο ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Δπελδχζεηο γηα ηηο
νπνίεο δελ ππάξρεη ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξαία ηηκή, ε εθηηκεκέλε δίθαηε αμία πξνζδηνξίδεηαη
κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αγνξαία αμία ελφο άιινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ είλαη
νπζηαζηηθά ην ίδην, ή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ εθδφηε.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Δπελδύζεηο (ζπλέρεηα)
Όιεο νη αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαλνληθήο παξάδνζεο
θαηαρσξνχληαη κε ηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο δειαδή ηελ εκεξνκελία θαηά
ηελ νπνία ην πγθξφηεκα δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Όιεο νη
πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαλνληθήο παξάδνζεο
θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, δειαδή ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν παξαδίδεηαη ζην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο. Αγνξέο ή
πσιήζεηο θαλνληθήο παξάδνζεο είλαη αγνξέο ή πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ παξάδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην
πνπ είλαη γεληθψο θαζηεξσκέλν απφ θαλνληζκφ ή ζπκθσλία ζηνλ ηφπν ηεο αγνξάο.
Μεηαηξνπή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Vision International People Group
Public Ltd, ησλ θχξησλ εμεξηεκέλσλ εηαηξεηψλ Sambrook Holdings Ltd θαη Nutri Export LP
θαη ησλ εμεξηεκέλσλ εηαηξεηψλ Vision Holdings Ltd, Todini Ltd θαη Nutriprodex Ltd είλαη
ην Γνιάξην Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (US$), αθνχ απηφ είλαη ην λφκηζκα ην νπνίν
αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηελ νηθνλνκηθή νπζία ησλ γεγνλφησλ θαη πεξηζηάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πγθξφηεκα.
πλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα εθηφο ηνπ Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α. (“μέλα λνκίζκαηα”) θαηαρσξνχληαη
κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Υξεκαηηθά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όιεο νη
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ εμεξηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη
ησλ ππνθαηαζηεκάησλ (“μέλεο νληφηεηεο”) πνπ δελ έρνπλ σο λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπο ην
Γνιάξην Ζ.Π.Α., κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο (Γνιάξην
Ζ.Π.Α) κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.
Κάζε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ απφθηεζε μέλσλ εηαηξεηψλ θαη νπνηεζδήπνηε
πξνζαξκνγέο ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθηεζε απηήο ηεο μέλεο εηαηξείαο, αληηκεησπίδνληαη σο πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο μέλεο εηαηξείαο, εθθξάδνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο
μέλεο εηαηξείαο θαη κεηαηξέπνληαη ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. ζηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο πνπ ηζρχεη
θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Σα έζνδα θαη έμνδα απηψλ ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ
κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηηο κεζνζηαζκηζηηθέο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο γηα ην έηνο. Όιεο νη
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή απηή θαηαρσξνχληαη
θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζην απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Καηά ηελ
πψιεζε κίαο μέλεο εηαηξείαο, νη ζσξεπκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζαλ κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηελ πψιεζε.
Σα έμνδα ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Μφζρα κεηαηξάπεθαλ ζε
Γνιάξηα Ζ.Π.Α. θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε
ηηο κέζεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην κήλα ηεο ζπλαιιαγήο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απνθηνχληαη μερσξηζηά θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε
ηηκή θφζηνπο.Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ κεηά απν
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ είλαη ε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζην
θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία. Όια ηα άυια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ηνπο αθφινπζνπο
ζπληειεζηέο εηεζίσο:
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα
20% κέρξη 33%
Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη
παχεη θαηά ηε λσξίηεξε εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
θαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
δηαγξάθεηαη. Έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ πσιεζεί ή φηαλ δελ
αλακέλεηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ
ή ηελ πψιεζε ηνπ. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ
(ππνινγηδφκελε σο ε δηαθνξά ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ ηεο πψιεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ), θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ έηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην ζηνηρείν δηαγξάθεηαη. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα δηνίθεζεο.
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο
Σα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε ηηκή θφζηνπο.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο απνηηκψληαη ζην
θφζηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζεκεξηλψλ θφζησλ ζπληήξεζεο, κείνλ ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο θαη νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία. Απηά ηα θφζηε πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε
αληηθαηάζηαζεο κέξνπο ηνπ ζηνηρείνπ φηαλ ηα θφζηε απηά πξαγκαηνπνηνχληαη εθφζνλ ηα
θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πιεξνχληαη.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ηνπο πην θάησ ζπληειεζηέο
εηεζίσο:
Ηδηφθηεηα αθίλεηα
Δμνπιηζκφο γξαθείνπ
Ορήκαηα
Βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλε πεξηνπζία

4%
10% κέρξη 50%
15% κέρξη 20%
3% κέρξη 20%

Γελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο ζηε γε.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα)
Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη παχεη
θαηά ηε λσξίηεξε εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
θαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
δηαγξάθεηαη. Σα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο δηαγξάθνληαη φηαλ πσιεζνχλ ή φηαλ
δελ αλακέλεηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε
ηνπο ή ηελ πψιεζε ηνπο. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ
(ππνινγηδφκελε σο ε δηαθνξά ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ ηεο πψιεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ηνπ ζηνηρείνπ), θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ έηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην ζηνηρείν δηαγξάθεηαη.
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία, ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο ησλ αθηλήησλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ εμεηάδνληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη, ζην
ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ.
Απνκείσζε κε-ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, ην πγθξφηεκα εθηηκά θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε ππάξρεη, ή
φηαλ απαηηείηαη εηήζηνο έιεγρνο απνκείσζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην πγθξφηεκα
εθηηκά ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απηνχ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε πςειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο
κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθήο ξνήο κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ
θαη θαζνξίδεηαη γηα θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ παξάγεη
ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηέο άιισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ή νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη φηη έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, θαη ε ινγηζηηθή ηνπ αμία
κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν απηφ πνζφ.
Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Δπηπξφζζεηα, ηα αθφινπζα εθαξκφδνληαη ζηα πην θάησ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:
Τπεξαμία
Σν πγθξφηεκα ειέγρεη ηελ ππεξαμία γηα απνκείσζε εηεζίσο ή ζπρλφηεξα φηαλ παξνπζηάδνληαη
γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ δείρλνπλ φηη απηή κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλε.
Ζ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο θαζνξίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηεο κνλάδαο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθήο ξνήο (ή ηεο νκάδαο κνλάδσλ ηακεηαθψλ ξνψλ), κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε
ππεξαμία. Όπνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθήο ξνήο (ή ηεο νκάδαο
κνλάδσλ ηακεηαθψλ ξνψλ) είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο
ηακεηαθήο ξνήο (ή ηεο νκάδαο κνλάδσλ ηακεηαθψλ ξνψλ) ζηελ νπνία ε ππεξαμία έρεη
θαηαλεκεζεί, αλαγλσξίδεηαη δεκηά απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ππεξαμία δελ κπνξνχλ λα αλαζηξαθνχλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Σν πγθξφηεκα πξνβαίλεη
ζε εηήζην έιεγρν απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ.
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Σν πγθξφηεκα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο, θαζνξίδεη εάλ είλαη αλαγθαίν
λα αλαγλσξηζηεί επηπξφζζεηε δεκηά απνκείσζεο ηεο επέλδπζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε
ζπλδεδεκέλε εηαηξεία. Λφγσ ηνπ φηη ε ππεξαμία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο
επέλδπζεο ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία δελ αλαγλσξίδεηαη μερσξηζηά, δελ ειέγρεηαη γηα απνκείσζε
μερσξηζηά. Αληίζηνηρα, ην πγθξφηεκα θαζνξίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο εάλ ππάξρεη
νπνηαδήπνηε αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε επέλδπζε ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ππφθεηηαη ζε
απνκείσζε.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη βξαρππξφζεζκεο
θαηαζέζεηο κε αξρηθή ιήμε ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα
κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη πην
πάλσ, αθαηξνπκέλσλ νπνηνλδήπνηε ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ.
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ πνπ
ηηκνινγήζεθε αθαηξνπκέλσλ νπνηνλδήπνηε πξνβιέςεσλ γηα κε εηζπξάμηκα πνζά. Γίλεηαη
ππνινγηζκφο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο φηαλ δελ είλαη πιένλ πηζαλή ε είζπξαμε νιφθιεξνπ
ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ αλαγλσξίδνληαη.
Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο
αμίαο.
Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ απνηειείηαη απφ φια ηα θφζηε αγνξάο θαη ινηπά έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηε παξνχζα ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε
θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν πξψηεο εηζαγσγήο/πξψηεο εμαγσγήο (FIFO), εθηφο ζε
κεξηθέο κε ζεκαληηθέο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο φπνπ ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο αμίαο.
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην εθηηκεκέλν θφζηνο νινθιήξσζεο θαη ην
εθηηκψκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε.
Mεξίζκαηα πιεξσηέα
Μεξίζκαηα πνπ δειψζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο δελ
αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.
Μεηνρηθό θεθάιαην
Σν εθδνζέλ θεθάιαην αλαγλσξίδεηαη ζηελ δίθαηε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε. Ζ
ππέξβαζε απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ απφ ηελ
έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
Σα έμνδα έθδνζεο λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ ε έθδνζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
θαζαξή αχμεζε ή κείσζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα έμνδα
έθδνζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ ε έθδνζε δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηα ίδηα
θεθάιαηα, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Έληνθα δάλεηα θαη άιινο δαλεηζκόο
Όια ηα δάλεηα θαη ν άιινο δαλεηζκφο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηε δίθαηε αμία ηνπ πνζνχ πνπ
εηζπξάρηεθε κείνλ ηηο άκεζα ζρεηηδφκελεο δαπάλεο έθδνζεο.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Κέξδε ή δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ φηαλ νη
ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή φπνπ εθαξκφδεηαη, κέξνο ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κέξνο κηαο νκάδαο ζπλαθψλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) δηαγξάθεηαη φηαλ:
Σα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ ιήμεη,
Σν πγθξφηεκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν, αιιά έρεη αλαιάβεη ππνρξέσζε λα ηα πιεξψζεη πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή
θαζπζηέξεζε ζε έλα ηξίην κέξνο, ή
Σν πγθξφηεκα κεηαβίβαζε ηα δηθαηψκαηα ηεο γηα είζπξαμε ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη είηε (α) κεηαβίβαζε νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα
νθέιε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή (β) δελ έρεη νχηε κεηαβηβάζεη νχηε δηαηεξήζεη
νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά έρεη
κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Όπνπ ην πγθξφηεκα κεηαβίβαζε ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη νχηε κεηαβίβαζε νχηε δηαηήξεζε νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο
θαη ηα νθέιε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο
αλάκεημεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε απηφ. πλερηδφκελε αλάκεημε πνπ ιακβάλεη ηε κνξθή
εγγχεζεο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζην ρακειφηεξν ηεο
αξρηθήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ ηνπ ιεθζέληνο
αληαιιάγκαηνο πνπ ην πγθξφηεκα ζα κπνξνχζε λα ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη.
Όπνπ ε ζπλερηδφκελε αλάκεημε ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο πσιεζέληνο θαη/ή αγνξαζζέληνο
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ
δηαθαλνλίδεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή παξεκθεξνχο φξνπ) επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ην πνζφ ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ην πγθξφηεκα κπνξεί λα επαλαγνξάζεη.
Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ελφο πσιεζέληνο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ζε νξηζκέλε ηηκή επί ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο
αλάκεημεο ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο ηηκήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
πξναίξεζεο.
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Μία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ ε ππνρξέσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην
ζπκβφιαην εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη.
Όπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληαιιάδεηαη κε κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή κε
νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ππάξρεη νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ κίαο
πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, απηή ε αληαιιαγή ή ηξνπνπνίεζε αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο
εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε λέαο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ δχν
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζε θφζηνο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη
ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ζα πιεξσζεί ζην κέιινλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο
πνπ παξαιήθζεθαλ, αλεμάξηεηα αλ ηηκνινγήζεθαλ ή φρη ζην πγθξφηεκα.
Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ην πγθξφηεκα έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή
ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη κηα
εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζα απαηηεζνχλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο
δέζκεπζεο θαη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε κπνξεί λα γίλεη γηα ην πνζφ ηεο δέζκεπζεο. Όηαλ ην
πγθξφηεκα αλακέλεη απνδεκίσζε γηα ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ε απνδεκίσζε θαηαρσξείηαη σο κηα μερσξηζηή απαίηεζε κφλν
φηαλ είλαη νπζηαζηηθά βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί. Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο
δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη νπζηψδεο, νη πξνβιέςεηο απνηηκνχληαη κε ηελ
πξνεμφθιεζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνθφξνπ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ
ρξήκαηνο θαη φπνπ ηζρχεη, γηα εθείλνπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηε
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε αχμεζε ζηελ πξφβιεςε
πνπ αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ηφθνπ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεηο – Γίθαηε αμία
Ζ δίθαηε αμία αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην
πνζφ απνπιεξσκήο κηαο ππνρξέσζεο, κεηαμχ γλσζηηθψλ θαη πξφζπκσλ κεξψλ, ζηα πιαίζηα
κηαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
Μηζζώζεηο θαη ζπκβόιαηα ελνηθηαγνξάο
πκβφιαηα ελνηθηαγνξάο, ηα νπνία κεηαβηβάδνπλ ζην πγθξφηεκα νπζηαζηηθά φινπο ηνπο
θηλδχλνπο θαη νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,
θεθαιαηνπνηνχληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
ελνηθηαγνξάο, ή εάλ είλαη ρακειφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ.
Σα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο κείσζεο ηεο
αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο θαηαλέκνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ελνηθηαγνξάο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν ε νπνία πξνζεγγίδεη ην ζηαζεξφ
ζπληειεζηή επηηνθίνπ πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο
δηάξθεηαο ησλ ζπκβνιαίσλ ελνηθηαγνξάο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ρξεψλνληαη άκεζα
έλαληη ησλ εζφδσλ.
.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζπκβφιαηα ελνηθηαγνξάο απνζβέλνληαη κε βάζε πνπ είλαη
ζπλεπήο κε ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ήδε αλήθνπλ ζην
πγθξφηεκα θαη απνζβέλνληαη.
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπ θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ αγαζνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο
κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα
απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Κόζηνο δαλεηζκνύ
Σα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν αλαγθαία ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ θεθαιαηνπνηείηαη σο ηκήκα ηνπ θφζηνπο
ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όια ηα άιια θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη
ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη.
Αλαγλώξηζε Δζόδσλ
Σα έζνδα ινγίδνληαη κφλνλ φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε
ηε ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζην πγθξφηεκα θαη ηα έζνδα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε
αμηνπηζηία. Σα έζνδα κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο ή εηζπξαθηένπ
αληαιιάγκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα εηδηθά θξηηήξηα
θαηαρψξεζεο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ πξέπεη λα ηζρχνπλ:
Πώιεζε αγαζώλ
Σα έζνδα θαηαρσξνχληαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή θαη ην έζνδν κπνξεί λα κεηξεζεί
κε αμηνπηζηία. Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξνχληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη άιισλ ζρεηηθψλ θφξσλ πψιεζεο.
Σόθνη
Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη κε ηε βάζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ.
Ακνηβέο γηα δηθαηώκαηα θαη παξαρσξήζεηο
Σα έζνδα απφ ακνηβέο γηα δηθαηψκαηα θαη παξαρσξήζεηο απφ ηνπο δηθαηνρξήζηεο
αλαγλσξίδνληαη κε ηε βάζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο
ζπκθσλίαο.
Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαηψκαηα είζπξαμεο απφ ην
πγθξφηεκα.
Δηζόδεκα από ελνίθηα
Δηζνδήκαηα απφ ελνίθηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ζε αθίλεηα
αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Πξνκήζεηεο
Οη πξνκήζεηεο ζε δηαλνκείο αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ πνπ γίλνληαη ζηα θέληξα δηαλνκήο ησλ
δηθαηνρξεζηψλ. Δπηπξφζζεηα, ην πγθξφηεκα αλαγλσξίδεη δεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο ζε
ζρέζε κε ηα απνχιεηα απνζέκαηα ηα νπνία θαηά ην ηέινο ηνπ έηνπο παξακέλνπλ ζηα θέληξα
δηαλνκήο ησλ δηθαηνρξεζηψλ ψζηε λα ππάξρεη θαηάιιειε ηαχηηζε ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα.
Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ
Σν πγθξφηεκα ζπλεηζθέξεη ζε θπβεξλεηηθά/θξαηηθά ζρέδηα σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο θαη
άιια θνηλσληθά, ηαηξηθά θαη αζθαιηζηηθά ζρέδηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ηα νπνία
ζεσξνχληαη φηη είλαη ζρέδηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Σν πγθξφηεκα ζπλεηζθέξεη επίζεο ζε
“ηακείν πξνλνίαο” γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ζηελ Κχπξν, ην νπνίν είλαη
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Οη ζπλεηζθνξέο κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ θαζψο πξνθχπηνπλ.
Γελ ππάξρνπλ άιια ζρέδηα γηα παξνρέο κεηά ηελ αθππεξέηεζε ή καθξνπξφζεζκεο παξνρέο
ζε εξγαδνκέλνπο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Φνξνινγία
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ζε φιεο
ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο κεηαμχ ηεο βάζεο θνξνινγίαο ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο.
Αλαγλσξίδνληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο εθηφο :
φηαλ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε
ηεο ππεξαμίαο ή ηνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην
ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία, θαη
φζνλ αθνξά ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε
ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, φπνπ ν ρξφλνο αλαζηξνθήο ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο
δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο, λα κεηαθνξά αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ θαη
αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη θνξνινγεηέα θέξδε
ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, θαη ε κεηαθνξά
ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ θαη αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο:
φηαλ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εθπεζηέα πξνζσξηλή
δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ
ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη, θαηά ηε ζηηγκή ηεο
ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή
δεκηά, θαη
γηα ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο,
ζπγγεληθέο εηαηξίεο θαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο
δηαθνξέο ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη
δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθή
θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα γηα λα επηηξέςνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη κε αλαγλσξηζκέλεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επαλεθηηκψληαη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαη
αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα
επηηξέςνπλ ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε λα αλαθηεζεί.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν πνπ ε απαίηεζε
πξαγκαηνπνηείηαη ή ε ππνρξέσζε δηαθαλνλίδεηαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
(θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο.
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3.

Πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε δηαλνκή ζε δηάθνξεο ρψξεο ελφο επξένο
θάζκαηνο πξντφλησλ θξνληίδαο πγείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ ζπκπιεξσκάησλ
δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθψλ πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ θπζηθά πιηθά.
Γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο, ην πγθξφηεκα είλαη νξγαλσκέλν ζε επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο κε
βάζε ηελ ηνπνζεζία ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο. Ζ επίδνζε αλά ηκήκα αμηνινγείηαη κε
βάζε ην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ή ηε δεκία θαη κεηξηέηαη ζπλεπψο κε ην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ή ηε
δεκία ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νκίινπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ εζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο), ην
απνηέιεζκα ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο θαη νη θφξνη εηζνδήκαηνο δηαρεηξίδνληαη ζε επίπεδν
νκίινπ θαη δελ δηαηίζεληαη ζηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα. Κφζηε πνπ αθνξνχλ άκεζα θάζε
γεσγξαθηθφ ηνκέα έρνπλ θαηαινγηζηεί απεπζείαο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Γαπάλεο πνπ δελ
κπνξνχλ λα θαηαινγηζηνχλ άκεζα ζε θάζε γεσγξαθηθφ ηνκέα θαηά θαλφλα δηαηίζεληαη κε
βάζε ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ θάζε ηνκέα. Οκνίσο, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ ηνπ θάζε γεσγξαθηθνχ ηνκέα, θαηαινγίδνληαη απεπζείαο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.
ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαινγηζηνχλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επέλδπζεο ζε ζπγγεληθή εηαηξεία, εληνπίδνληαη θαη δελ
θαηαινγίδνληαη γηα ηνπο ιεηηνπξγηθά ηνκείο. Σα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ ηα νπνία δελ απνδίδνληαη άκεζα ζε θάζε γεσγξαθηθφ ηνκέα γεληθά θαηαλέκνληαη
κε βάζε ηα ζρεηηθά έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ θάζε ηνκέα.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη απφ ηα ζπκπιεξψκαηα
δηαηξνθήο. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο ζε κεγάινπο πειάηεο.
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3.

Πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα)
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Έζνδα
Πσιήζεηο ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο

ΚΑΚ (“CIS”)
& Βαιηηθή
US$

Δπξώπε
US$

Τπόινηπνο
θόζκνο
US$

63.135.456

16.688.202

23.508.879

103.332.537

4.505.949

(1.052.583)

2.659.385

6.112.751

2010
ύλνιν
US$

Γελ ππάξρνπλ πσιήζεηο κεηαμχ
ηνκέσλ
Απνηειέζκαηα
Απνηειέζκαηα ηνκέα

.
Κέξδνο απφ εξγαζίεο

6.112.751
(4.840.041)
37.105

Υξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο
Υξεκαηνδνηηθά έζνδα
Κέξδνο πξηλ απφ ην κεξίδην ζηα
θέξδε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Μεξίδην ζηα θέξδε
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο

1.309.815
580.532

Κέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία
Φνξνινγία

1.890.347
(2.249.920)

Εεκηά γηα ην έηνο
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
ππνρξεώζεηο
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ
θαηαλεκήζεθαλ

(359.573)

19.949.511

5.209.769

7.635.593

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Τπνρξεψζεηο ηνκέα
Τπνρξεψζεηο πνπ δελ
θαηαλεκήζεθαλ

37.875.981
14.514.581

4.082.427

6.295.710

χλνιν ππνρξεψζεσλ
Άιιεο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα
Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο

Απνζβέζεηο

32.794.873
5.012.948
68.160

24.892.718
174.366
25.067.084

514.669

135.434

93.769

743.872

570.994

197.076

126.324

894.394
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3.

Πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα)
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
ΚΑΚ (“CIS”)
& Βαιηηθή
US$
Έζνδα
Πσιήζεηο ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο

67.082.820

Δπξώπε
US$

21.817.652

Τπόινηπνο
θόζκνο
US$

2009
ύλνιν
US$

17.171.634

106.072.106

Γελ ππάξρνπλ πσιήζεηο κεηαμχ
ηνκέσλ
Απνηειέζκαηα
Απνηειέζκαηα ηνκέα

410.076

(1.052.199)

774.978

132.855
.

Κέξδνο απφ εξγαζίεο

132.855
(5.464.601)
24.769

Υξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο
Υξεκαηνδνηηθά έζνδα
Εεκηά πξηλ απφ ην κεξίδην ζηα
θέξδε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Μεξίδην ζηα θέξδε
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Κέξδνο πξηλ απφ ηελ απνκείσζε
ππεξαμίαο
Απνκείσζε ππεξαμίαο

(5.306.977)
935.333

(95.929)

(12.469)

-

(4.371.644)
(108.398)

Κέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία
Φνξνινγία

(4.480.042)
(1.872.155)

Εεκηά γηα ην έηνο

(6.352.197)

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
ππνρξεώζεηο
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ
θαηαλεκήζεθαλ

26.641.001

8.383.854

4.747.355

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Τπνρξεψζεηο ηνκέα
Τπνρξεψζεηο πνπ δελ
θαηαλεκήζεθαλ

45.528.819
19.684.601

6.733.336

5.435.234

χλνιν ππνρξεψζεσλ
Άιιεο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα
Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο

Απνζβέζεηο

39.772.210
5.643.283
113.326

31.853.171
112.413
31.965.584

408.982

51.328

44.435

504.745

744.553

317.717

156.864

1.219.134
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4.

Δηζνδήκαηα θαη δαπάλεο

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ακνηβέο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο θαη δηθαηψκαηα
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ (ζεκ. 8)
Λνηπά Έζνδα

2010
US$

2009
US$

22.183
242.788
643.282

139.063
207.982
404.498

908.253

751.543

894.394
3.816.926

1.219.134
4.509.597

385.000
9.000

400.000
9.000

75.754

133.147

10.675.760
1.817.916

10.564.412
1.932.004

54.735

60.419

20.502
8.446

30.978
9.560

12.577.359

12.597.373

Κόζηε πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο θαη έμνδα δηνίθεζεο
Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
Απνζβέζεηο
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Ακνηβή ειεγθηψλ
Πξνβιεπφκελνο απφ ην λφκν έιεγρνο
Φνξνινγηθέο ππεξεζίεο
Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ:
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Κξαηηθά ζρέδηα ζχληαμεο θαη άιια θνηλσληθά θαη ηαηξηθά
ζρέδηα
Δηζθνξέο ηακείνπ πξνλνίαο γηα ηνπο ππαιιήινπο ζηελ
Κχπξν
Άιιεο εηζθνξέο εξγνδφηε
Φηινδσξήκαηα πξνζσπηθνχ

Οη απνιαβέο ησλ πκβνχισλ θαη άιισλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ πην πάλσ θαη αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 19.
Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηνχληαλ απφ ην πγθξφηεκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ήηαλ 476 (2009: 536).
2010
2009
US$
US$
Υξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο:
Υξεψζεηο θαη ηφθνη ζε:
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη άιιεο ηξαπεδηθέο
1.478.608
1.519.504
δηεπθνιχλζεηο
Σξαπεδηθά δάλεηα
124.249
123.207
Γάλεην απφ VIP Progress (Overseas) Ltd
41.622
134.767
Λνηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα – απφ ηξίηα κέξε
178.018
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
104.386
165.854
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
2.913.158
3.521.269
Υξεκαηνδνηηθά έζνδα:
Έζνδα απφ ηφθνπο απφ:
Σξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο

4.840.041

5.464.601

37.105

24.769
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5.

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο

Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
Σξέρνπζα θνξνινγία
Παξαθξάηεζε θφξνπ γηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξεία
Δηδηθή εηζθνξά γηα ηα έζνδα απφ ηφθνπο ηεο Δηαηξείαο.
Σξέρνπζα δαπάλε θνξνινγίαο – πγγεληθέο εηαηξείεο
Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
ρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη αληηζηξνθή πξνζσξηλψλ
δηαθνξψλ
Έμνδν θνξνινγίαο

2010
US$

2009
US$

233.707
4.457
1.709.831

304.308
11.018
2.082.575

301.925
2.249.920

(525.746)
1.872.155

Οη πξαγκαηηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα θάζε κία απφ ηηο
εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη νη εμήο:.
2010

2009

The Company
10%
Sambrook Holdings Limited
0%
Nutri Export Limited Partnership
Vision Holdings Limited
10%
Nutriprodex Limited
21%/28%
Todini Limited
10%
Total Eclipse International Limited
21%/28%
Vision Societe SA
12,5%-30%
Vision Commerce SA, including branches
13%/25%
Vision International People Group SA
13%/25%
Vision Balkan Limited
10%
Vision-Latomas Commercial Limited
- θξαηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο.
19%
- δεκνηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο
- θφξνο αιιειεγγχεο
4%
Vision Polska Sp. Zo.o.
19%
Bohemia Vision s.r.o.
20%
Vision International People Italia SRL
- θξαηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο
27,5%
- πεξηθεξεηαθφο θφξνο
3,9%
εηζνδήκαηνο
Vision Euronord Private Limited Company
15%
Vision Eurotrade Private Limited Company
15%
Vision Romania S.R.L.
16%
Vision Deutschland GmbH
29.8%
VisionSerbo d.o.o.
10%
Vision E-Shop GmbH
25%
Vision Group Rus LLC (πξψελ Vision RTK LLC)
20%
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ,OPT RTK LLC
20%
VIP-Telecom Limited Liability Company
20%
VIP Vision TV Limited
20%
Vision Kyiv LLC
25%
Vision Odessa LLC
25%
Vision Ukraine LLC
25%
Vision Middle Asia LLC - θφξνο επί ησλ κεηθηψλ θεξδψλ
9%
- ελνπνηεκέλνο θφξνο επί ησλ εζφδσλ
7%
VIP Asia LLP
17,5%
Vision Asia LLP
17,5%

10%
0%
10%
21%/30%
12,5%
21%/30%
12,5%-30%
13%/25%
13%/25%
10%
16%
2%
4%
19%
21%
27,5%
3,9%
15%
15%
16%
25%
10%
30%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
12%
5%
17,5%
17,5%
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5.

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (ζπλέρεηα)

ArmeniaVision LLC
VIP Pavlodar LLP
Vision Azerbaijan LLC
Vision Group Bel
Vision Istanbul Health and Products Trade and Industry Limited
Vision Vietnam Co Limited, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ππνθαηαζηεκάησλ
Vision International Kish Private Joint Stock Company
Vision Persia Joint Stock Company
Vision Management (Cyprus) Limited
Vision Egypt for Distribution LLC
Vision MISR for Trading LLC
Γηαιύζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010
Vision Volga LLC
Vision Baikal LLC
Vision Enisey LLC
Vision Kurgan LLC
Vision Krasnodar LLC
Vision Khabarovsk LLC
Vision Kazan LLC
Vision Ufa LLC
Vision Ekaterinburg LLC
Vision Samara LLC
Vision Vladivostok LLC
Vision Omsk LLC
Vision Dnepropetrovsk LLC
Vision Donetsk LLC
Vision Lviv LLC
Vision Kharkov LLC

2010

2009

20%
17,5%
22%
24%
20%
25%

20%
17,5%
22%
24%
20%
28%

25%
25%
10%
20%
20%

25%
25%
10%
20%
-

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%

H Sambrook Holdings Limited δελ πιεξψλεη θνξνινγία ζηνπο Βξεηαληθνχο Παξζέλνπο
Νήζνπο. Ζ Δηαηξεία απηή ζεσξείηαη θάηνηθνο ηνπ Νεζηνχ ηνπ Γθέξλζετ θαη ππνβάιιεη
εζεινληηθά θνξνινγηθέο δειψζεηο ζην Γξαθείν Φφξνπ Δηζνδήκαηνο ζην Γθέξλζετ. Ο
ελεξγφο ζπληειεζηήο γηα ην 2010 θαη ην 2009 ήηαλ 0%.
H Δηαηξεία είλαη θάηνηθνο Κχπξνπ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη θνξνινγείηαη κε
ζπληειεζηή 10%. Δπίζεο, επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά 10% ζην εηζφδεκα απφ ηφθνπο θαη ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο πάλσ ζε ινγηδφκελν εηζφδεκα ηφθνπ. Δηζφδεκα απφ κεξίζκαηα θαη
θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη άιισλ ηίηισλ εηαηξεηψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ θππξηαθή
θνξνινγία.
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5.

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (ζπλέρεηα)
Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ αθνξά ηα αθφινπζα:
2010
2009
US$
US$
Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ζε απνζέκαηα απφ ζπλαιιαγέο
εληφο ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ απαιείθζεθαλ θαηά ηελ
2.902.262
3.586.543
ελνπνίεζε
Φνξνινγηθέο δεκηέο δηαζέζηκεο γηα αληηινγηζκφ
230.347
Λνηπά
152.009
3.284.618

3.586.543

Σν πγθξφηεκα αμηνιφγεζε φηη θνξνινγηθέο δεκηέο χςνπο US$62.946.175 (2009:
US$62.238.683) δελ είλαη πηζαλφλ λα είλαη δηαζέζηκεο γηα ζπκςεθηζκφ. Απφ ην ζχλνιν
απηψλ ησλ δεκηψλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, US$61.102.570 αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία (2009:
US$59.922.942) θαη είλαη δηαζέζηκεο γηα ζπκςεθηζκφ επ’ αφξηζηνλ.
Γελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηηο θνξνινγηθέο δεκηέο.

6.

Κέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηελ θαζαξή (δεκηά)/θέξδνο γηα ην
έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ζπλήζσλ κεηνρψλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ
ζπλήζσλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απνκεησκέλεο (δεκηέο)/θέξδε
αλά κεηνρή δελ ππνινγίδνληαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ δπλεηηθνί ηίηινη κεηνρψλ πνπ
απνκεηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή.
Σα αθφινπζα απεηθνλίδνπλ ηα έζνδα θαη ηα ζηνηρεία κεηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ (δεκηψλ)/θεξδψλ αλά κεηνρή:
2010
US$
Kαζαξή δεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο ζπλεζείο κεηφρνπο γηα ηηο
βαζηθέο (δεκηέο)/θέξδε αλά κεηνρή

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο ζπλεζψλ κεηνρψλ
γηα ηα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή

(426.627)

2009
US$
(6.386.919)

2010
Αξηζκόο

2009
Αξηζκόο

75.000.000

75.000.000

Γελ έρνπλ γίλεη άιιεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζπλήζεηο κεηνρέο ή πηζαλέο ζπλήζεηο
κεηνρέο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

7.

Πξνηεηλόκελα κεξίζκαηα θαη κεξίζκαηα πνπ πιεξώζεθαλ
ηηο 28 Απξηιίνπ 2011, νη χκβνπινη απνθάζηζαλ λα πξνηείλνπλ λα κελ θαηαβιεζεί
κέξηζκα γηα ην έηνο 2010. Γελ έρεη θαηαβιεζεί κέξηζκα γηα ην έηνο 2009. Ζ Δηαηξεία δελ
θαηέβαιε ελδηάκεζα κεξίζκαηα γηα ην 2010 θαη ην 2009.
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8.

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

Κόζηνο
ηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
πλαιιαγκαηηθή
δηαθνξά

Αθίλεηε
ηδηνθηεζία

Έπηπια
θαη
εμνπιηζκόο

Ορήκαηα

US$

US$

US$

Βειηηώζεηο ζε
κηζζσκέλε
πεξηνπζία
US$

ύλνιν
US$

7.471.151
57.017
(6.209)

3.144.320
183.602
(74.033)
(81.663)

1.004.036
167.993
(445.450)
(76.041)

206.197
(12.002)
(858)

11.825.704
408.612
(531.485)
(164.771)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2009
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
πλαιιαγκαηηθή
δηαθνξά

7.521.959

3.172.226

650.538

193.337

11.538.060

107.076
(84.831)
(4.005)

7.107
(10.300)
(7.263)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010

7.730.434

2.978.207

668.778

182.881

679.418
235.801
(951)

1.711.500
612.624
(60.870)
(117.517)

508.310
137.665
(239.587)
(47.045)

73.602
15.448
(12.002)
887

2.972.830
1.001.538
(312.459)
(164.626)

Γεθεκβξίνπ

914.268

2.145.737

359.343

77.935

3.497.283

Δπηβάξπλζε γηα ην
έηνο

236.964

478.178

126.658

13.939

855.739

(236.417)
(133.709)

(15.361)
(15.390)

(10.300)
(3.323)

(261.868)
(152.601)

2.253.789

455.250

78.251

3.938.553

6.579.171

724.418

213.528

104.630

7.621.747

6.607.691

1.026.489

291.195

115.402

8.040.777

σξεπκέλεο
απνζβέζεηο
ηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο
Πσιήζεηο
πλαιιαγκαηηθή
δηαθνξά
ηηο 31
2009

Πσιήζεηο
πλαιιαγκαηηθή
δηαθνξά
ηηο 31
2010

208.795
(210)
(110)

210
(179)

Γεθεκβξίνπ 1.151.263

Καζαξή ινγηζηηθή
αμία
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2009

276.866
(335.368)
(135.517)

599.844
(430.709)
(146.895)
11.560.300
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8.

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα)
Σα έπηπια θαη εμνπιηζκφο πεξηιακβάλνπλ εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη άιιν
εμνπιηζκφ, έπηπια θαη άιιν γξαθεηαθφ εμνπιηζκφ.
ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Vision Tower ζηελ Λεπθσζία, Κχπξνο κε
ινγηζηηθή αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 πνπ αλέξρεηαη ζε US$6.552.554 (2009:
US$6.578.453). Ζ αθίλεηε ηδηνθηεζία ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη
δεζκεχηεθε σο εγγχεζε γηα απηά ηα δάλεηα (ζεκ. 16). Σέζζεξηο απφ ηνπο έμη νξφθνπο ηνπ
αθηλήηνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 2 έσο 3 ρξφληα. Σα
εηζνδήκαηα απφ ηα κηζζψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλήιζαλ ζε US$242.788 (2009:
US$207.982) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια έζνδα.
ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ζπκπεξηιακβάλεηαη γε κε
ινγηζηηθή αμία πνπ αλέξρεηαη ζε US$1.652.744.
Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ νρεκάησλ ππφ
ζπκθσληψλ ελνηθηαγνξάο αλέξρεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε US$8.859 (2009:
US$139.794). Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο έρνπλ
δεζκεπζεί σο εγγχεζε γηα ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο
ελνηθηαγνξάο (ζεκ. 18).
Γελ ππάξρεη άιινο πεξηνξηζκφο ζηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ θαη θαλέλα άιιν ζηνηρείν δελ είλαη δεζκεπκέλν σο εγγχεζε γηα θάπνηα
ππνρξέσζε.

9.

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα

2010
US$

2009
US$

Κόζηνο
ηηο 1 Ηαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
πλαιιαγκαηηθή δηαθνξά

1.367.256
144.028
(88.608)
(19.713)

1.460.791
96.133
(108.046)
(81.622)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ

1.402.963

1.367.256

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ
Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο
Πσιήζεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

1.208.468
38.655
(85.965)
79.160

1.072.371
217.596
(87.873)
6.374

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ

1.240.318

1.208.468

162.645

158.788

Καζαξή ινγηζηηθή αμία
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ

Ζ Δηαηξεία έρεη ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο ηα εκπνξηθά ζήκαηα ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη
απφ ην πγθξφηεκα θαη ηηο θφξκνπιεο θαηαζθεπήο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ
πσινχληαη απφ ην πγθξφηεκα. Δπίζεο ε Δηαηξεία έρεη ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο ηα ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ πιεξσηέσλ πξνο
ηνπο δηαλνκείο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αλαγλσξίζεη απηά ηα άυια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο εθφζνλ ηα έμνδα πνπ δαπαλήζεθαλ πάλσ ζε απηά ηα
ζηνηρεία δελ ζεσξνχληαη νπζηψδεο θαη δελ κπνξνχζαλ λα επηκεηξεζνχλ θαη λα απνδνζνχλ
αμηφπηζηα.
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10. Τπεξαμία

Πξνέθπςε απφ ηελ εμαγνξά ηνπ:
“πγθξνηήκαηνο Καδαθζηάλ”

2010
US$

2009
US$

18.258

18.258

18.258

18.258

Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμαγνξά ηεο Vision International
People Italia S.R.L. δηαγξάθεθε θαη αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ (ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο US$12.469) ην 2009, ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο
εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμαγνξά ηεο VIP-Telecom Limited
Liability Company δηαγξάθεθε θαη αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
(ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο US$95.929) ην 2009 ιφγσ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πψιεζεο ηεο
εηαηξείαο.

11. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα.
Όλνκα

Sambrook Holdings Limited
Nutri Export Limited Partnership
Vision Holdings Limited
Nutriprodex Limited
Todini Limited
Total Eclipse International Limited
Vision Societe
Vision Commerce SA
Vision International People Group SA
Vision Balkan Limited
Vision-Latomas Commercial Limited
Vision Polska Sp. zo.o.
Vision Euronord Private Limited
Company
Vision Eurotrade Private Limited
Company
Vision Deutschland GmbH
VisionSerbo d.o.o.
Vision E-Shop GmbH
Vision Group Rus LLC (πξψελ Vision
RTK LLC)
OPT RTK LLC

Υώξα
εγγξαθήο

% Μεξίδην ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο
2010
2009

Βξεηαληθνί Παξζέλνη
Νήζνη
Αγγιία θαη Οπαιία
Κχπξνο
Αγγιία θαη Οπαιία
Ηξιαλδία
Αγγιία θαη Οπαιία
Διβεηία
Διβεηία
Διβεηία
Βνπιγαξία
Οπγγαξία
Πνισλία

100%

100%

99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ληζνπαλία

100%

100%

Λεηνλία
Γεξκαλία
εξβία
Απζηξία

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Ρσζία
Ρσζία

100%
100%

100%
100%
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11. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)
Όλνκα

VIP Vision TV Limited Liability Company
Vision Ukraine LLC
Vision Middle Asia LLC
VIP Asia LLP
Vision Asia LLP
ArmeniaVision LLC
Vision Azerbaijan LLC
Vision Istanbul Health and Products
Trade and Industry Limited
Vision Vietnam Co Limited
Vision Management (Cyprus) Limited
Vision Group Bel
VIP-Telecom Limited Liability Company
Vision Egypt for Distribution LLC
Vision MISR for Trading LLC
Τπό εθθαζάξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 :
Vision International People Italia S.R.L.
Bohemia Vision s.r.o.
Vision Romania S.R.L.
Vision Kyiv LLC
Vision Odessa LLC
Vision Pavlodar LLP
Vision International Kish Private Joint
Stock Company
Vision Persia Joint Stock Company
Γηαιύζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010:
Vision Volga LLC
Vision Baikal LLC
Vision Enisey LLC
Vision Kurgan LLC
Vision Krasnodar LLC
Vision Khabarovsk LLC
Vision Kazan LLC
Vision Ufa LLC
Vision Ekaterinburg LLC
Vision Samara LLC
Vision Vladivostok LLC
Vision Omsk LLC
Vision Dnepropetrovsk LLC
Vision Donetsk LLC
Vision Lviv LLC
Vision Kharkov LLC

Υώξα
Δγγξαθήο

% Μεξίδην ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο
2010

2009

Ρσζία
Οπθξαλία
Οπδκπεθηζηάλ
Καδαθζηάλ
Καδαθζηάλ
Αξκελία
Αδεξκπατηδάλ

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Σνπξθία
Βηεηλάκ
Κχπξνο
Λεπθνξσζία
Ρσζία
Αίγππηνο
Αίγππηνο

100%
100%
100%
100%
99%
99%

100%
100%
100%
100%
100%
99%
-

Ηηαιία
Σζερία
Ρνπκαλία
Οπθξαλία
Οπθξαλία
Καδαθζηάλ

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ηξάλ
Ηξάλ

100%
100%

100%
100%

Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Ρσζία
Οπθξαλία
Οπθξαλία
Οπθξαλία
Οπθξαλία

-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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11. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)
Ζ Sambrook Holdings Limited είλαη ν Γεληθφο Δηαίξνο κε απεξηφξηζηε επζχλε θαη 99%
κεξίδην ζηα θέξδε ηεο Nutri Export Limited Partnership (“Nutri Export LP”).
Ζ Todini Limited είλαη ν θάηνρνο ηνπ 35% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Nutripharma
Limited. Ζ επέλδπζε ζηε Nutripharma Limited ινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο σο
επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία (ζεκ.12). Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Todini Limited απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ηεο απφ ην
πγθξφηεκα ην 2004 είλαη ε επέλδπζε ζην 35% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Nutripharma
Limited. Δθηφο απφ ηελ θαηνρή ηεο επέλδπζεο ζηε Nutripharma Limited, ε Todini Limited
δελ αζρνιείηαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
Αναδιοπγάνωζη ηος ςγκποηήμαηορ καηά ηο έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2010
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ην πγθξφηεκα θαηέβαιε πξνζπάζεηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηηο
πσιήζεηο ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Ωο απνηέιεζκα απηψλ απνθαζίζηεθε φπσο ηεξκαηηζηεί ε
ιεηηνπξγία ησλ αθφινπζσλ παξαξηεκάησλ, Vision Societe SA ζην Διζίλθη (Φηλιαλδία),
Vision Societe SA ζηε Ληζζαβψλα (Πνξηνγαιία) and Vision Societe SA ζηε Μαδξίηε
(Ηζπαλία). Δπίζεο, νη πσιήζεηο ησλ Bohemia Vision S.r.o (Σζερία), Vision International
People Italia Srl (Ηαιία) θαη Vision Romania S.r.l. (Ρνπκαλία), έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ Vision
E-Shop GmbH κέζσ ηνπ Global Ordering System (GOS) θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο
βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ GOS ζην Καδαθζηάλ, ε
ζπγαηξηθή Vision Pavlodar LLP βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο.
Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ GOS ζηελ Οπθξαλία, νη πσιήζεηο ησλ Vision Lviv LLC, Vision
Donetsk LLC, Vision Dnepropetrovsk LLC θαη Vision Kharkov LLC, έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ
Vision Ukraine LLC. Οη ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο ζπγαηξηθέο έρνπλ δηαιπζεί. Δπηπιένλ,
ππφ εθθαζάξηζε βξίζθνληαη θαη νη Vision Kyiv LLC θαη Vision Odessa.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010, ε ζπγαηξηθή Vision Group Bel ζηε Λεπθνξσζία
πσιήζεθε ζε ηξίην κέξνο θαη νη πσιήζεηο κεηαθέξζεθαλ ζην GOS ηεο Vision Group Rus
LLC (Ρσζία).
Ζ ζπλέλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Ρσζία, πνπ μεθίλεζε θαηά ην 2009, ππφ ηε λνκηθή
νληφηεηα Vision Group Rus LLC νδήγεζε ζηελ δηάιπζε ησλ αθφινπζσλ εηαηξεηψλ, Vision
Kurgan LLC, Vision Enisey LLC, Vision Volga LLC, Vision Baikal LLC, Vision Krasnodar,
LLC, Vision Khabarovsk LLC, Vision Kazan LLC, Vision Ufa LLC, Vision Omsk LLC,
Vision Samara LLC, Vision Ekaterinburg LLC θαη Vision Vladivostok LLC. Δπίζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2010, ηα παξαξηήκαηα ηεο Vision Group Rus LLC ζην Omsk,Samara θαη UFA
ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο VIP Telecom LLC ζπλελψζεθε κε ηελ
Vision Group Rus LLC θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009. Απηή ε ζπγαηξηθή ήηαλ αδξαλήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη κεηνρέο ζηελ VIP Vision TV Limited εγθαηαιείθζεθαλ θαη έηζη
πιένλ δελ αλήθεη ζην πγθξφηεκα.
Ίδπςζη νέων θςγαηπικών εηαιπειών καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31
Δεκεμβπίος 2010
Vision MISR for Trading LLC (Αίγππηνο)

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ην πγθξφηεκα εγθαζίδξπζε κηα ζπγαηξηθή ζηελ Αίγππην κε ηελ
επσλπκία Vision MISR for Trading LLC. Ζ Vision MISR for Trading LLC έρεη θεθάιαην
50.000 Αηγππηηαθέο Λίξεο (US$8.565) θαη ην 99% ησλ κεηνρψλ αλήθεη ζηελ Vision Egypt for
Distribution LLC πνπ είλαη επίζεο ζπγαηξηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ ζπγαηξηθή αθφκε λα
μεθηλήζεη ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
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11. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)
Εξαγοπέρ καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2009
Vision International People Group SA θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, ην πγθξφηεκα απέθηεζε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ
πέληε λέσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, δειαδή ησλ Vision International People Group SA, Vision
Commerce SA θαη Vision Societe SA, εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ Διβεηία, Vision
GmbH E-shop, εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Απζηξία θαη ηελ Vision Group Bel, κηα
εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηε Λεπθνξσζία. Ζ Vision International People Group S.A. είλαη
ν θχξηνο κέηνρνο ησλ ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ. Ζ Vision Societe SA έρεη ηξία ππνθαηαζηήκαηα,
ήηνη Vision Societe SA Sucursal En Espana, εγγεγξακκέλν ζηελ Ηζπαλία, Vision Societe SA
Sucursal En Portugal, εγγεγξακκέλν ζηελ Πνξηνγαιία θαη Vision Societe SA Suomen
sivuliike, εγγεγξακκέλν ζηε Φηλιαλδία.
Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο εγθαζηδξχζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 απφ ηελ Health Tech
Corporation AG, κηα εηαηξεία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην πγθξφηεκα (ζεκείσζε 19). Σν
πγθξφηεκα απέθηεζε ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο απφ ηελ Health Tech Corporation AG γηα ην
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ US$437.517, ην νπνίν αληηπξνζψπεπε ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Σν ζχλνιν ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ
αλήιζε ζε US$105.065 θαη αληηπξνζσπεχνπλ θπξίσο ηα απνζέκαηα, ηηο ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο θαη δεδνπιεπκέλα έμνδα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αληηηίκνπ θαη ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ αλέξρεηαη ζε US$332.452 θαη αληηπξνζσπεχνπλ
ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο ησλ απνξξνθεκέλσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο
αληηπξνζσπεχνπλ ηα πξνθαηαξθηηθά έμνδα θαη άιια εμφδα εγθαζίδξπζεο πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ κέρξη ηελ εμαγνξά ηνπο απφ ην πγθξφηεκα. Γηα λα
απνηππσζεί ε νπζία ηεο ζπλαιιαγήο απηήο, ην πνζφ απηφ (US$332.452) ρξεψζεθε ζηελ
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Σν πνζφ πνπ νθείιεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο γηα
ηελ απφθηεζε ησλ ελ ιφγσ ζπγαηξηθψλ αλέξρεηαη ζε US$319.569 (2009: US$444.410), κεηά
ηελ κεηαηξνπή θαηά ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο. Σν πνζφ απηφ είλαη πιεξσηέν κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ 2011.
Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο δελ είραλ θακία εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, εθηφο απφ ηελ
Vision E-Shop GmbH, ε νπνία άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009. Οη
εηαηξείεο απηέο απνθηήζεθαλ/ζεζπηζζεθαλ γηα ην ζθνπφ λα κεηαθέξεη ηηο εξγαζίεο
νξηζκέλσλ πθηζηάκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο εηαηξείεο απηέο.
Ίδπςζη νέων θςγαηπικών εηαιπειών καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31
Δεκεμβπίος 2009
Vision Egypt for Distribution LLC
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, ην πγθξφηεκα ίδξπζε κηα ζπγαηξηθή ζηελ Αίγππην θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ Vision Egypt for Distribution LLC. Ζ Vision Egypt for Distribution LLC
έρεη θεθαιαίν χςνπο 50,000 ιηξψλ Αηγχπηνπ (US$ 9.175) θαη αλήθεη θαηά 99% ζηελ Vision
Commerce SA, κηα άιιε ζπγαηξηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ ζπγαηξηθή άξρηζε ηηο εκπνξηθέο
ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009.
Πώληζη θςγαηπικών εηαιπειών καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος
2010
Vision Group Bel (Λεπθνξσζία)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ην πγθξφηεκα πψιεζε ηελ Vision Group Bel πνπ βξίζθεηαη ζηε
Λεπθνξσζία ζε έλα ηξίην κέξνο θαη νη πσιήζεηο ηεο κεηαθέξζεθαλ ζην GOS ηεο Vision
Group Rus LLC (Ρσζία).
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11. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)
VIP Vision TV LLC (Ρσζία)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, νη κεηνρέο πνπ θαηείρε ην πγθξφηεκα ζηελ VIP Vision TV LLC
(Ρσζία) εγθαηαιείθζεθαλ θαη πιένλ ε εηαηξεία δελ αλήθεη ζην πγθξφηεκα.
Πώληζη εξαπηημένων εηαιπειών καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31
Δεκεμβπίος 2009
Γελ ππήξραλ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009.

12. Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Σν πγθξφηεκα θαηέρεη ην 35% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Nutripharma Limited, κέζσ
ηεο απφθηεζεο ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Todini Limited (ζεκ.11). Ζ
Νutripharma Limited είλαη κηα εηαηξεία κε εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην, ε νπνία ηδξχζεθε
ζηελ Ηξιαλδία θαη αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, ηα νπνία
πσινχληαη εμνινθιήξνπ ζην πγθξφηεκα.
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην κεξίδην ηεο
επέλδπζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Nutripharma Limited ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ:
2010
US$

2009
US$

Μεξίδην ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο:
Με-θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Σξέρνπζεο ππνρξεψζεηο

732.255
1.878.723
(421.646)

909.198
2.619.652
(939.448)

Καζαξφ ελεξγεηηθφ
Τπεξαμία πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ εμαγνξά

2.189.332
2.823.616

2.589.402
3.053.881

Λνγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο

5.012.948

5.643.283

Μεξίδην ζηα έζνδα θαη θέξδε ηεο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο:
Έζνδα

3.445.015

4.992.444

580.532

935.333

Κέξδνο

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην πγθξφηεκα εηζέπξαμε κεξίζκαηα απφ ηε ζπλδεδεκέλε
εηαηξεία χςνπο €595.000 ή US$784.124 (2009: €665.000 ή US$924.123).
Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Nutripharma Limited είλαη ην Δπξψ. Ζ θαζαξή ζπλαιιαγκαηηθή
δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο επέλδπζεο ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία γηα ην
έηνο αλέξρεηαη ζε US$426.743-δεκηά (2009: US$93.701-θέξδνο) εθ ηνπ νπνίνπ US$230.265δεκηά (2009: US$50.620-θέξδνο) πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο ππεξαμίαο θαη
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
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13. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξσκέο ζηνπο πξνκεζεπηέο
Πξνπιεξσκέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

2010
US$

2009
US$

826.752
1.454.445
4.227.418

1.111.314
1.414.509
4.254.432

6.508.615

6.780.255

Όια ηα πην πάλσ πνζά αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζηνχλ κέζα ζε έλα έηνο.
ηηο άιιεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλεηαη έλα πνζφ χςνπο US$2.001.721 (2009: US$1.091.656)
πνπ αληηπξνζσπεχεη ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη άιισλ ζπγαηξηθψλ κε ην
ζπλδεδεκέλν κέξνο VIP Communication Ltd, ην νπνίν δελ θέξεη ηφθν θαη είλαη πιεξσηέν ζε
πξψηε δήηεζε (ζεκείσζε 19).

14. Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα
ησλ κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ ηα πην θάησ πνζά.

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα
Μεηξεηά ζην ηακείν
Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδα
Μείνλ ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (ζεκείσζε 16)
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ

2010
US$

2009
US$

2.124.704
1.148.565

4.827.939
1.277.250

3.273.269
(2.303.517)

6.105.189
(2.300.271)

969.752

3.804.918

Μεηξεηά ζε ηξάπεδα
Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θπξίσο αληηπξνζσπεχνπλ ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θέξνπλ
κεδεληθφ ή νλνκαζηηθφ επηηφθην. Σν ζπλνιηθφ έζνδν απφ ηφθνπο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε US$37.105 (2009: US$24.769).

15. Δθδνζέλ θεθάιαην – πλήζεηο κεηνρέο
2010
Μεηνρέο

US$

2009
Μεηνρέο

US$

Δγθεθξηκέλν
Μεηνρέο ησλ US$0,10
ε θαζεκηά

300.000.000

30.000.000

300.000.000

30.000.000

Δθδνκέλν θαη πιήξσο
πιεξσκέλν

75.000.000

7.500.000

75.000.000

7.500.000

Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ έιεμαλ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009.
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16. Έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί
πληειεζηήο
επηηνθίνπ
(εηεζίσο)
Μη-ηπέσονηα
Σξαπεδηθφ δάλεην κε ππνζήθε
γηα ηα Κεληξηθά Γξαθεία

Τπνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ζπκθσλίεο
ελνηθηαγνξάο (ζεκ. 18)
Άιιεο ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο
Μαθξνπξφζεζκν δάλεην κε ηξίην
κέξνο

2010

2009

US$

US$

2012-2021

2.783.292

3.047.659

2012-2014

5.503

85.364

US$ LIBOR
+ (3%-4%)

2012

33.333

133.333

10%

2012

284.929

-

3.107.057

3.266.356

2010

2009

US$

US$

2011

330.274

321.287

5,25%-7,85%

2011

2.207

76.525

US$ LIBOR
+ (3%-4%)

2011

2.303.517

2.300.271

18%

2011

-

1.051.278

US$ LIBOR
+ (3%-4%)

2011

100.000

100.000

2.735.998

3.849.361

US$ LIBOR
+ (3,10%4,10%),
Euribor +
(3%-4%)
5,25%-7,85%

πληειεζηήο
επηηνθίνπ
(εηεζίσο)
Σπέσονηα
Σξαπεδηθφ δάλεην κε ππνζήθε γηα US$ LIBOR
ηα Κεληξηθά Γξαθεία
+(3,10%4,10%),
Euribor + (3%4%)
Τπνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ζπκθσλίεο
ελνηθηαγνξάο (ζεκ. 18)
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
Γάλεην απφ VIP Progress
(Overseas) Ltd
Άιιεο ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο

Λήμε

Λήμε
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16. Έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί (ζπλέρεηα)
Σξαπεδηθό δάλεην κε ππνζήθε γηα ηα Κεληξηθά Γξαθείa
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξά λένπ θηηξίνπ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Κχπξν (ινγηζηηθή
αμία: US$6.553 ρηι. ζηηο Γεθεκβξίνπ 2010 θαη US$6.578 ρηι. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009).
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005, ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκθσλίεο κε ηελ Marfin Popular Bank γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ κεηαβίβαζεο. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε απηή απνηειείηε απν δχν ηξαπεδηθά δάλεηα πξνθαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ζε
US$. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 φια ηα πνζά αλαιήθζεθαλ θαη έλα απφ ηα δάλεηα
απνπιεξψζεθε ην 2008.
Σν παξφλ δάλεην είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαίεο δφζεηο γηα πεξίνδν 15 εηψλ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο έθεξε επηηφθην US$ LIBOR + 3,10% - 4,10% (2009: + 2,10%-3,10%).
Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκθσλία γηα δάλεην πξνθαζνξηζκέλεο
δηάξθεηαο κε ηε Marfin Popular Bank γηα ην πνζφ ησλ €380.000 (US$507.756) κε ζθνπφ ηε
ρξεκαηνδφηεζε επηπιένλ εξγαζηψλ ζηα θεληξηθά γξαθεία. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ην
πνζφ ησλ €375.055 (US$501.148) αλαιήθζεθε. Σν δάλεην θέξεη ηφθν πξνο Euribor +3% -4%
εηεζίσο (2009: + 2% - 3%) θαη είλαη απνπιεξσηέν ζε 120 κεληαίεο δφζεηο.
Ο ζπλνιηθφο ηφθνο πνπ ρξεψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 αλήιζε ζε US$117.710 (2009: US$114.283).
Σα δάλεηα είλαη εγγπεκέλα κε πξψηε ππνζήθε πάλσ ζην αθίλεην γηα US$5.558 ρηι., ηελ
εθρψξεζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ππξφο θαη ζεηζκνχ επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ην πνζφ ησλ
€5.143 ρηι. θαη κε θπκαηλφκελε επηβάξπλζε γηα €342 ρηι. επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο Δηαηξείαο.
Τπνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο
Απηέο νη ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζπκθσλίεο γηα ηελ αγνξά νρεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ππφ ζπκθσληψλ ελνηθηαγνξάο έρνπλ δεζκεπζεί σο
εγγχεζε γηα ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο.
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη άιιεο ηξαπεδηθέο δηεπθνιύλζεηο
Σνλ Μάξηην ηνπ 2007, ε Δηαηξεία ζχλαςε ζπκβάζεηο δηεπθφιπλζεο κε εμαζθαιίζεηο κε ηελ
Marfin Popular Bank. ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηή ππάξρεη θαη κηα δηεπθφιπλζε
παξαηξαβήγκαηνο γηα πνζφ κέρξη θαη US$2.300.000 θαη έλα δάλεην θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ
χςνπο US$500.000. Καη νη δχν δηεπθνιχλζεηο θέξνπλ επηηφθην US$ LIBOR + 3% - 4%
εηεζίσο (2009: + 2% - 3%) θαη έρνπλ σο εγγχεζε δεχηεξε λνκηθή ππνζήθε επί ηνπ θηηξίνπ
ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ γηα ην πνζφ ησλ US$2.130.000. Σν δάλεην θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ
είλαη απνπιεξσηέν κε κεληαίεο δφζεηο ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ. Ζ δηεπθφιπλζε
παξαηξαβήγκαηνο είλαη απνπιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε θαη αλαλεψζηκε ζε εηήζηα βάζε. Ο
ζπλνιηθφο ηφθνο πνπ ρξεψζεθε ζηε δηεπθφιπλζε παξαηξαβεγκαηνο θαη ην δάλεην θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε US$82.689 (2009:
US$71.920) θαη US$6.539 (2009: US$8.924), αληίζηνηρα.
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16. Έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί (ζπλέρεηα)
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη άιιεο ηξαπεδηθέο δηεπθνιύλζεηο (ζπλέρεηα)
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010, ε OPT-RTK LLC ζχλαςε 2 ζπκβάζεηο δηεπθφιπλζεο κε
εμαζθαιίζεηο κε ηελ Nota Bank. ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηή ππάξρεη θαη κηα δηεπθφιπλζε
παξαηξαβήγκαηνο γηα πνζφ κέρξη θαη RUR15.000 ρηι. (US$492 ρηι.) θαη πηζησηηθή
δηεπθφιπλζε χςνπο RUR 15.000 ρηι (US$492 ρηι.). Καη νη δχν δηεπθνιχλζεηο θέξνπλ
επηηφθην 10,5% εηεζίσο. Κάζε έλα απφ ηα δάλεηα εμαζθαιίδεηαη κε ελέρπξν ζηα απνζέκαηα
ηεο OPT-RTK LLC θφζηνπο RUR31.820 ρηι (US$1.044 ρηι.), θαη κε εγγχεζε απφ ηελ Vision
Group Rus LLC. Οη δηεπθνιχλζεηο απηέο είλαη πιεξσηέεο ζε πξψηε δήηεζε θαη ιήγνπλ ηελ
21 Ννεκβξίνπ 2011. Όια ηα πνζά πνπ αλαιήθζεθαλ απνπιεξψζεθαλ πιήξσο κέρξη ην ηέινο
ηνπ έηνπο. Ο ζπλνιηθφο ηφθνο πνπ ρξεψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε US$4.500.
Γάλεην από VIP Progress (Overseas) Ltd
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ε Δηαηξεία ζπλήςε ζχκβαζε δαλείνπ κε ηελ VIP Progress
(Overseas) Ltd, ζπλδεδεκέλν κέξνο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε VIP
Progress (Overseas) Ltd δάλεηνδνηεζε €530.000 κε επηηφθην 12,5% εηεζίσο ζηελ Δηαηξεία.
πκπιεξσκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη επέθηεηλαλ ην
αξρηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ ζε €655.000 θαη αχμεζαλ ην επηηφθην ζε 18% εηεζίσο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 δφζεθε παξάηαζε ζηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ κέρξη ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 θαη απνπιεξψζεθε πιήξσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Ο ζπλνιηθφο ηφθνο πνπ
ρξεψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε
US$41.622 (2009: US$134.767).
Αρξεζηκνπνίεηεο παξνρέο από ηελ VIP Progress (Overseas) Ltd
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ε εηαηξεία ζχλαςε δχν επηπιένλ ζπκθσλίεο δαλείσλ κε ηελ VIP
Progress (Overseas) Ltd γηα ην πνζφ ησλ €2.500.000 θαη €10.000.000 κε επηηφθην 15%
εηεζίσο. Καη νη δχν ζπκθσλίεο δαλείσλ παξέκεηλαλ αρξεζηκνπνίεηεο θαη έιεμαλ ζηηο 31
Οθησβξίνπ 2010.
Μαθξνπξόζεζκν δάλεην κε ηξίην κέξνο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 πνζφ πιεξσηέν ζηελ Lanza Holdings ApS χςνπο US$2.986.609
(ζεκ. 17) κεηαηξάπεθε ζε δάλεην κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ησλ δπν εηαηξεηψλ. Σν δάλεην
έθεξε επηηφθην 10% εηεζίσο θαη ήηαλ απνπιεξσηέν καδί κε ηνπο ηφθνπο κέρξη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2010. Ζ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ επεθηάζεθε κέρξη ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Σν
ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε US$284.929. Ο ζπλνιηθφο ηφθνο
πνπ ρξεψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε
US$178.018.

17. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Απιήξσηεο πξνκήζεηεο πιεξσηέεο ζε δηαλνκείο
Πξνκήζεηεο πιεξσηέεο ζε δηαλνκείο ζε απνχιεηα
απνζέκαηα ζηα θέληξα δηαλνκήο ησλ δηθαηνρξεζηψλ
Οθεηιέο ζχκθσλα κε ην ζρέδην θηλήηξσλ ησλ δηαλνκέσλ θαη
άιιεο πξνκήζεηεο
Πνζφ πιεξσηέν γηα ηελ εμαγνξά ηνπ “πγθξνηήκαηνο
Οπθξαλίαο”
Άιιεο νθεηιέο θαη ππνρξεψζεηο

2010
US$

2009
US$

4.275.311
3.917.172

5.725.380
3.719.358

267.944

606.609

1.975.947

3.487.323

7.000
3.602.668

7.000
6.709.876

14.046.042

20.255.546
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17. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο (ζπλέρεηα)
ηηο άιιεο νθεηιέο θαη ππνρξεψζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ
χςνπο US$2.986.609 πνπ αληηπξνζσπεχεη ππεξ-πιεξσκή απφ έλα πξψελ ρξεψζηε κε ηνλ
νπνίν ε εηαηξεία είρε ζηακαηήζεη ηελ εκπνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009. Σα κέξε έρνπλ
ζπλάςεη κηα ζπκθσλία γηα λα κεηαηξαπεί ην ελ ιφγσ πνζφ ζε δάλεην απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2010, θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έληνθα δάλεηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (εκ. 16).
Σν αληίηηκν γηα ηελ αγνξά ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
“πγθξνηήκαηνο Οπθξαλίαο” ηεο Vision ην 2005 αλήιζε ζε US$2.000.000. Καηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνζφ χςνπο US$κεδέλ (2009: US$1.429.282) πιεξψζεθε αθήλνληαο έλα
ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 χςνπο US$7.000 (31 Γεθεκβξίνπ 2009: US$7.000) πνπ
αλακέλεηαη λα απνπιεξσζεί κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Όια ηα πην πάλσ πνζά αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ εληφο ελφο έηνπο.

Με- Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2006
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2005
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2004
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2003

2010
US$

2009
US$

2.189.327
1.122.274
561.876
16.944

2.191.607
1.123.491
562.466
16.994

3.890.421

3.894.558

18. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο
Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Σν πγθξόηεκα σο κηζζσηήο
Μειινληηθά ειάρηζηα ελνίθηα πιεξσηέα απφ κε αθπξσηέεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ:
2010
2009
US$
US$
Μέζα ζε έλα έηνο
Μεηά απφ έλα έηνο φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε
Πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε

299.492
222.540
-

183.858
210.113
-

522.032

393.971
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18. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο (ζπλέρεηα)
Γεζκεύζεηο από κηζζώζεηο ελνηθηαγνξάο
Ζ Δηαηξεία ζχλαςε κηζζψζεηο ελνηθηαγνξάο γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη νρεκάησλ. Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο θαηαβνιέο ζχκθσλα κε ηηο κηζζψζεηο
ελνηθηαγνξάο καδί κε ηελ παξνχζα αμία ησλ θαζαξψλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ θαηά ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ είλαη:
2010
2009
Παξνύζα
Παξνύζα
Διάρηζηεο
αμία
Διάρηζηεο
αμία
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
US$
US$
US$
US$
Μέζα ζε έλα έηνο
Μεηά απφ έλα έηνο φρη φκσο
πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε

2.389

2.207

82.450

76.526

5.958

5.503

92.411

85.363

χλνιν ειάρηζησλ πιεξσκψλ
Μείνλ πνζά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
ρξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο

8.347

7.710

174.861

161.889

Παξνχζα αμία ειάρηζησλ
πιεξσκψλ

(637)
7.710

7.710

(12.972)
161.889

161.889

Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζπγθξφηεκα δελ είρε θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ην πγθξφηεκα είρε θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ αχμεζε
ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο ζην θηίξην ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ χςνπο US$208.795 ην νπνίν
πιεξψζεθε θαηά ην 2010 ζην Κππξηαθφ Σκήκα Πνιενδνκίαο.
Δπηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηε Ρσζία
Όπσο θαίλεηαη ζηε ζεκείσζε 3, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηεμάγνληαη θπξίσο
ζηηο ρψξεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ – “CIS”) θαη Βαιηηθήο, ζεκαληηθφ
κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη ζηε Ρσζία.
Ζ Ρσζία ζπλερίδεη ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λνκνζεηηθψλ,
θνξνινγηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηεο φπσο απαηηείηαη απφ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο.
Ζ κειινληηθή ζηαζεξφηεηα ηεο Ρσζηθήο νηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηέο ηηο
κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ,
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ κέηξσλ πνπ παίξλεη ε θπβέξλεζε.
Ζ Ρσζηθή νηθνλνκία είλαη επάισηε ζηελ θάκςε ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο
παγθνζκίσο. Καηά ην 2010 ε Ρσζηθή θπβέξλεζε ζπλέρηζε λα παίξλεη κέηξα γηα ηελ ζηήξημε
ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Παξφιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο αλάθακςεο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αβεβαηφηεηα
φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θαη ην θφζηνο
ηνπ θεθαιαίνπ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή
ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
πξννπηηθέο ηνπ.
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18. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο (ζπλέρεηα)
Δπηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηε Ρσζία (ζπλέρεηα)
Δλψ ε δηνίθεζε ζεσξεί φηη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ηπρφλ πεξαηηέξσ
απξφβιεπηε επηδείλσζε ζηηο πεξηνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά
ηξφπν πνπ δελ κπνξεί πξνζδηνξηζηεί
Σν 2011, ε Γηνίθεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο πξνηίζεηαη λα αμηνινγήζεη ηνλ αληίθηππν
νπνηνλδήπνηε εμσγελψλ δηαδηθαζηψλ ζηε Ρσζία γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη αλαγλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ην πην αλζεθηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζηε
Ρσζία.
Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο
Δπηρεηξεκαηηθό θαη ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ
Σν πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο. Καηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία
ηνπ, ην πγθξφηεκα ελδέρεηαη λα εθηεζεί ζε δηάθνξεο λνκηθέο, θνξνινγηθέο θαη άιιεο
λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη λα ππφθεηηαη ζε επηδηθίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπβεξλεηηθψλ
επηδηθηψλ θαη απαηηήζεσλ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθά θαη
λνκνζεηηθά αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ην
πγθξφηεκα.
Δπηπξφζζεηα κε ηε ξχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ άκεζεο πψιεζεο, ην πγθξφηεκα, ζε φιεο
ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη, ππφθεηηαη ή ζα ππφθεηηαη ζε θαη ζα επεξεάδεηαη
απφ δηάθνξνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο, δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θαη
παξφκνηνπο πεξηνξηζκνχο (φπσο εθαξκφδνληαη, ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, θαλνληζκψλ αλαθνξηθά κε (i) ηε δηαηχπσζε θαη
θαηαρψξεζε θφξκνπισλ, ηελ παξαγσγή, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε, ηε δηαλνκή, ηελ
εηζαγσγή, ηελ πψιεζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, (ii)
απαηηήζεηο γηα πξντφληα θαη δηαθήκηζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άκεζσλ απαηηήζεσλ θαη
δηαθεκίζεσλ απφ ην πγθξφηεκα, φπσο επίζεο θαη απαηηήζεσλ θαη δηαθεκίζεσλ απφ ηνπο
δηαλνκείο, γηα ηα νπνία ην πγθξφηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλν), (iii) ην δίθηπν
πξνψζεζεο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο, (iv) ηελ ελδνεηαηξηθή ηηκνιφγεζε, ηε δηαλνκή
πξντφλησλ, θαη παξφκνησλ θαλνληζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ηνπ μέλνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο, ην Φ.Π.Α. θαη ηεισληαθνχο δαζκνχο θαη (v) ηε θνξνινγία ησλ δηαλνκέσλ, ε
νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηβάιεη ππνρξέσζε ζην πγθξφηεκα λα εηζπξάμεη
ηνπο θφξνπο θαη λα δηαηεξεί θαηάιιεια αξρεία.
Σν πγθξφηεκα δε δηαηεξεί αζθάιηζε γηα επζχλε πξντφλησλ/πξνζηαζία θαηαλαισηψλ ζε
φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Μηα απαίηεζε ή δπζθήκηζε πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηελ θαηεγνξία επζχλεο πξντφλησλ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε πάλσ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ
εθθξεκνχλ νπνηεζδήπνηε δίθεο, επηδηθίεο ή απαηηήζεηο ελαληίνλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη
επίδνζε θαη ηακεηαθή ξνή ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Άιιεο απαηηήζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ην πγθξφηεκα δελ είρε άιιεο δεζκεχζεηο.
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19. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Ζ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 11.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Health Tech Corporation Limited, εηαηξεία ε νπνία
ελεγξάθε ζην Νεζί ηνπ Γθέξλζετ. Ζ Health Tech Corporation Limited, αλήθεη θαηά θπξηφηεηα
ζηνλ Δθηειεζηηθφ χκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, θ. Dmitry Buriak.
Σν 2010, νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο ζεσξήζεθαλ σο ηα βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν 2009, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη νη θθ. Jean
Marc Colaianni (πξψελ Αληηπξφεδξνο Αλάπηπμεο Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ), Aram Aroutiounian
(πξψελ Αληηπξφεδξνο Αλάπηπμεο Πξντφλησλ), Vahagn Manukyan (πξψελ Αλψηεξνο
Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο, πξψελ Γεληθφο Γηεπζπληήο), ζεσξήζεθαλ φηη είλαη ηα βαζηθά
δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Οη πην θάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ έρνπλ γίλεη κε
ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα νθεηιφκελα ππφινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο.
Καζαξνί
Δηζόδεκα
Αγνξέο από
ηόθνη πνπ
από
ζπλδεδεκέλα πιεξώζεθαλ/
ζπλδεδεκέξε (εηζπξάρζεθαλ) κέλα κέξε

πλδεδεκέλν Μέξνο

US$

US$

2002
-

Έμνδα πνπ
ρξεώζεθαλ από
ζπλδεδεκέλα
κέξε

US$

US$

-

-

36.724
-

Health Tech Corporation AG

2010
2009

Health Tech Property Limited

2010
2009

-

-

-

373.721

Corpofin S.A.

2010
2009

-

-

5.199
4.286

-

VIP Communication Limited

2010
2009

-

-

6.514
7.370

60.000
630.000

Nutripharma Limited

2010
2009

10.165.387
14.282.994

104.386
165.854

-

-

VIP Progress (Overseas) Ltd

2010
2009

-

41.622
134.767

-

19.813

Real Pro LLC

2010
2009

-

-

-

6.185
10.248

UAB Forumo Rumai

2010
2009

-

-

-

128.823
127.020

Atlas Corporate Services GmbH

2010
2009

17.142
-

-

20.519

164.542
1.839.065

Strateg Garant LLC

2010
2009

14.595

-

8.284

82.175

JSC “Svencioniu Vaistazoles”

2010
2009

1.444.318
513.640

-

-

-

UAB Ekfita Ltd

2010
2009

-

-

-

5.319
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19. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ζπλέρεηα)

πλδεδεκέλν Μέξνο

Δκπνξηθά
θαη άιια
εηζπξαθηέα
US$

Δκπνξηθά
θαη άιια
πιεξσηέα
US$

Γάλεηα
νθεηιόκελα
(πξνο)/από
US$

Health Tech Corporation AG

2010
2009

-

355.893
444.410

-

VIP Communication
Limited (ζεκ. 13)

2010
2009

2.001.721
1.091.656

250.778

-

Nutripharma Limited

2010
2009

1.307.849
1.414.509

2.532.784
4.915.003

-

Atlas Corporate Services GmbH

2010
2009

670

588.972
589.094

-

Strateg Garant LLC

2010
2009

22.425

-

-

VIP Progress (Overseas)
Ltd (ζεκ. 16)

2010
2009

-

-

Corpofin S.A.

2010
2009

88.579
85.501

-

-

Playar Holdings Ltd.

2010
2009

-

74.083
76.166

-

JSC “Svencioniu
Vaistazoles”

2010
2009

-

412.608
-

-

UAB Forumo Rumai

2010
2009

127
-

-

-

Vision Egypt for Services LLC

2010
2009

-

8.395
-

-

(1.051.278)

Ζ ζρέζε ησλ πην πάλσ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ην πγθξφηεκα παξνπζηάδεηαη πην θάησ
πλδεδεκέλν Μέξνο
Health Tech Corporation Limited
Health Tech Corporation AG
Health Tech Property Limited
VIP Progress (Overseas) Limited
VIP Communication Limited
Corpofin S.A.
Real Pro LLC
UAB Forumo Rumai
Atlas Corporate Services GmbH
Strateg Garant LLC
JSC “Svencioniou Vaistazoles”
UAB Ekfita
Playar Holdings Limited
Vision Egypt for Services LLC
Nutripharma Limited

ρέζε
Μεηξηθή εηαηξεία
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Δηαηξεία θάησ απφ ηνλ έιεγρν ελφο ζπκβνχινπ
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
πλδεδεκέλε εηαηξεία
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19. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ζπλέρεηα)
πλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γίλνληαη κε φξνπο πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ησλ
κεξψλ, νη νπνίνη ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθέξνληαη ζηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
κεξψλ. Τπφινηπα κε ηελ Nutripharma Limited πέξαλ ησλ 120 εκεξψλ θέξνπλ ηφθν πξνο
LIBOR + 2%.
Οη δαπάλεο πνπ ρξεψλνληαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη ζπλαθή κε δηάθνξεο ππεξεζίεο
πνπ ηα κέξε απηά παξείραλ πξνο ην πγθξφηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ
δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο, κεηαθνξψλ, κίζζσζεο ρψξσλ, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ,
κάξθεηηλγθ, θαη ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο.
Ακνηβή Βαζηθώλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ:
Ακνηβή δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ:
Ακνηβέο ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ:
Dimitry Buriak
Roberto Piona
Ησάλλεο Ησαλλίδεο
Μηράιεο Κνινθαζίδεο
Άληξε Γεσξγίνπ
Αληψλεο Υαηδεξνχζνο
Dmitry Khenkin
Γηαλλάθεο Υαηδεράλλαο
Pavel Dubrov
Μηζζνί θαη παξνρέο ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα:
Dimitry Buriak
Άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε:
Βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη ζην ηακείν
πξνλνίαο

2010
US$

2009
US$

316.285
107.114
18.450
31.629
31.629
11.860

242.129
132.412
13.898
54.435
42.852
6.586
6.586
6.586
3.273

516.967

508.757

-

8.245

516.967

517.002

-

356.501
5.851

-

362.352

516.967

879.354

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πιεξψζεθε ην πνζφ ησλ €293.000 (US$386.132) ζηνλ πξψελ
κε-εθηειεζηηθφ χκβνπιν θαη Πξφεδξν Κν Ησάλλε Ησαλλίδε ν νπνίνο παξαηηήζεθε ηελ 21ε
Οθησβξίνπ 2009.
ηα εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ζπκπεξηιακβάλεηαη ην
πνζφ ησλ US$25.367, ην νπνίν είλαη εηζπξαθηέν απφ έλα απφ ηνπο πκβνχινπο ηνπ
πγθξνηήκαηνο (31 Γεθεκβξίνπ 2010: US$κεδέλ).
Άλλα ζςμθέπονηα ςμβούλων
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, αγνξέο εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη
ινγηζκηθψλ χςνπο US$67.498 πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ
ηελ Demstar Information Group Limited, εηαηξεία ζηελ νπνία έλαο εθ ησλ πξψελ Με
Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ (θ. Μηραήι Γ. Κνινθαζίδεο πνπ παξαηηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ
2009) είλαη ζχκβνπινο.
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20. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ θαη θεθαιαίνπ
Σα θπξηφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ πγθξνηήκαηνο απνηεινχληαη απφ δάλεηα θαη
άιια πνζά πιεξσηέα θαη κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ. Σν πγθξφηεκα θαηέρεη επίζεο
άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα φπσο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο, ηα
νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Οη ζεκαληηθνί φξνη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Σν πγθξφηεκα ζεσξεί φηη ε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
θαη παζεηηθνχ είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο.
Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ πγθξνηήκαηνο
είλαη ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ν
πηζησηηθφο θίλδπλνο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί φινπο απηνχο ηνπο θηλδχλνπο
θαη εγθξίλεη πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε θάζε ελφο απφ απηνχο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη πην
θάησ:
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Ζ έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ θίλδπλν απνξξέεη θπξίσο απφ ηα
δάλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σα ζρεηηθά επηηφθηα ζε απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν πγθξφηεκα
παξαθνινπζεί ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ πάλσ ζε ζπλερφκελε βάζε.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ζε κηα ινγηθά πηζαλή αιιαγή ζηα
επηηφθηα, κε άιιεο κεηαβιεηέο λα είλαη ζηαζεξέο, ζηα θέξδε ηνπ πγθξνηήκαηνο πξν
θνξνινγίαο (κέζσ ηεο επίδξαζεο ζην δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελα επηηφθηα).
Αύμεζε / κείσζε ζε
βαζηθέο κνλάδεο

Δπίδξαζε ζηα
θέξδε πξν
θνξνινγίαο
US$

2010
Δπξψ
US$

+1,0
+1,0

(3.947)
(51.557)

Δπξψ
US$

-1,0
-1,0

3.947
51.557

2009
Δπξψ
US$

+1,0
+1,0

(3.737)
(55.289)

Δπξψ
US$

-1,0
-1,0

3.737
55.289

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ζ εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ρξεηάδνληαη λα δηαηεξνχλ επαξθή ηακεηαθά απνζέκαηα γηα
λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ
δηαζεζίκσλ γίλεηαη μερσξηζηά απφ ηελ θάζε εηαηξεία, κνινλφηη ε κνλάδα δηαρείξηζεο
δηαζεζίκσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο εμαζθεί ζεκαληηθφ έιεγρν.
Σν πγθξφηεκα δηαηεξεί επαξθή ηακεηαθά απνζέκαηα έηζη ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξεί
λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηνπ.
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20. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ θαη θεθαιαίνπ (ζπλέρεηα)
Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ εηθφλα ηεο ρξνλνινγηθήο ιήμεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 επί
ηε βάζεη ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ θαηαβνιψλ ρσξίο πξνεμφθιεζε.
ε πξώηε
δήηεζε
US$
2.303.517

<1 έηνο
US$
590.003

1 έσο 5
έηε
US$
2.311.872

-

14.365.611

3.890.421

χλνιν

2.303.517

14.955.614

6.202.293

2.135.996

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009

ε πξώηε
δήηεζε
US$
2.300.271

1 έσο 5
έηε
US$
1.954.279

> 5 έηε

<1 έηνο
US$
1.651.038

-

20.699.956

3.894.558

2.300.271

22.350.994

5.848.837

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010
Έληνθα δάλεηα
Δκπνξηθέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο

Έληνθα δάλεηα
Δκπνξηθέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο
χλνιν

> 5 έηε
US$
2.135.996

ύλνιν
US$
7.341.388

- 18.256.032

US$
2.358.081

25.597.420
ύλνιν
US$
8.263.669

- 24.594.514
2.358.081

32.858.183

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Σν πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη σο εθ
ηνχηνπ ηα θαζαξά έζνδα θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ ηπρφλ
κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, φπσο εθθξάδνληαη ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α.
Έθζεζε απφ ζπλαιιαγέο ππάξρεη επεηδή ην πνζφ εηζπξαθηέν ή πιεξσηέν ζε ηνπηθφ λφκηζκα
γηα ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κπνξεί λα δηαθέξεη ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εμφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αγνξά
πξντφλησλ γηα πψιεζε, γίλεηαη ζε Δπξψ. Ωο απνηέιεζκα, κηα αχμεζε ζηελ αμία ηνπ Δπξψ
έλαληη άιισλ λνκηζκάησλ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ελνπνηεκέλα θαζαξά έζνδα.
Παξνκνίσο, κηα ζρεηηθή κείσζε ζηελ αμία ηνπ Δπξψ έρεη επλντθφ απνηέιεζκα ζηα
ελνπνηεκέλα θαζαξά έζνδα.
Δπίζεο, έθζεζε απφ ζπλαιιαγέο πεγάδεη απφ ηα θαζαξά ππφινηπα ησλ λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ αλαγξάθνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, θπξίσο ηα πνζά
πνπ νθείινληαη ζε Δπξψ ζηε Nutripharma Limited. Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ηελ νιηθή
έθζεζε κέζα απφ εζσηεξηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ζε κηα πξνζπάζεηα απηά ηα ζηνηρεία λα
δηαηεξεζνχλ ζην θαηψηαην δπλαηφ επίπεδν.
Έθζεζε κεηαηξνπήο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ
θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ζε μέλν λφκηζκα. Ζ επίδξαζε ζηα
ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα παξνπζηάδεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ ζρεηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Οη
θχξηεο εθζέζεηο παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.
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20. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ θαη θεθαιαίνπ (ζπλέρεηα)
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηπρφλ αδπλακία ή απξνζπκία ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο
κηαο ζπλαιιαγήο λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, επηθέξνληαο ρξεκαηννηθνλνκηθή δεκηά ζην
πγθξφηεκα.
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ππφθεηληαη ζε κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ελεξγνχο δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ, επηθεληξσκέλεο ζηνπο θηλδχλνπο αλά ρψξα, ηελ επαξθή πίζησζε, ηε ζπλερή
αμηνιφγεζε ηεο πηζησηηθήο θεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο
θαη ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο ζε κεγάινπο
πειάηεο, θαη δελ ππάξρνπλ ππφινηπα απφ εκπνξηθέο απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε ζην ηέινο
ηνπ έηνπο.
Μέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
Σν πνζφ ην νπνίν θαιχηεξα αληηπξνζσπεχεη ην κέγηζην πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο είλαη ίζν κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ
εκπνξηθψλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ.
Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη
δηαηεξεί ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη πγηή δείθηεο θεθαιαίσλ γηα λα ππνζηεξίδεη ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ θαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ησλ κεηφρσλ.
Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ δνκή θαη θάλεη πξνζαξκνγέο ζ’ απηήλ, ελ
φςεη αιιαγψλ ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ
θεθαιαηαθή ηνπ δνκή, ην πγθξφηεκα κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο θαηαβνιέο κεξηζκάησλ
πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα πξνβεί λέν δαλεηζκφ , λα εμνθιήζεη ππάξρνλ ρξένο, ε λα εθδφζεη
επηπιένλ κεηνρηθφ θεθάιαην.
Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπληειεζηή πνπ είλαη ην
παξάγσγν ηεο δηαίξεζεο ησλ θαζαξψλ έληνθσλ δαλείσλ κε ηε ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε ζπλ ηα
έληνθα δάλεηα.
2010
US$

2009
US$

3.107.057
2.735.998

3.266.356
3.849.361

5.843.055

7.115.717

Καζαξή ζέζε απνδνηέα ζε θαηφρνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο κεηξηθήο

12.003.288

12.777.504

Ίδηα θεθάιαηα θαη έληνθα δάλεηα

17.846.343

19.893.221

33%

36%

Έληνθα δάλεηα (κε ηξέρνληα)
Έληνθα δάλεηα (ηξέρνληα)

πληειεζηήο δαλεηνδφηεζεο

Σν πγθξφηεκα ζεσξεί φηη ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο απνηειεί
απνδεθηή θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ.
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21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
Σελ 1 Απξηιίνπ 2011, ε Nutri Export Limited Partnership ζχλαςε ζπκθσλία γηα
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ UAM Vision Dem4 Laboratory (έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο
θάησ απφ θνηλφ έιεγρν) γηα κεληαίν πνζφ χςνπο €65.000 αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ζπκθσλίαο.
Γελ ππήξμαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελίαο αλαθνξάο, πνπ λα επεξεάζνπλ
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.

22. Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Tν πγθξφηεκα παξνπζηάδεη ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηελ
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ
ξνψλ ζε Δπξψ (€) σο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Σα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηα έηε 2010 θαη 2009
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ εθδφζεθε απφ
ηελ Κεληξηθή Δπξσπατθή Σξάπεδα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, δει.. €1 = US$1,3362.
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Πεξηερόκελα Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Μεηξηθήο Δηαηξείαο

ειίδα

Καηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο

63

Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ

64

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

65

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα

66

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ

67

εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο

68-98

62

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 9, παξάγξαθνη (3) (γ) θαη (7) ηνπ Νφκνπ ηνπ 2007 ησλ Πξνυπνζέζεσλ
Γηαθάλεηαο (ηίηινη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά) («Νφκνο»), εκείο ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα άιια ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Vision
International People Group Public Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010
επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
α)

νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο:
(i) εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9,
παξάγξαθνο (4) ηνπ Νφκνπ, θαη
(ii) δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα θέξδε θαη νη δεκίεο ηεο Vision International People Group Public
Limited

β)

ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο θαη επίδνζεο
ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Vision International People Group Public
Limited, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη.

Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη
Roberto Piona – Πξφεδξνο
Dmitry Buriak – Γεληθφο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο

Αλεμάξηεηνη Με-Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη
Γηαλλάθεο Υαηδεράλλαο
Dmitry Khenkin
Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
Nina Melnikova
28 Απξηιίνπ 2011
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

εκεηώζεηο
Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ από ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Έμνδα δηνίθεζεο

Υξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο
Υξεκαηνδνηηθά έζνδα
Κέξδνο πξηλ από ηε θνξνινγία
Φνξνινγία
ΚΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ

2009
US$

10.456.172

25.874.891

3
3

265.020
(7.949.414)

416.662
(11.666.893)

8

2.771.778
(299.389)

14.624.660
(4.409.080)

8
3
3

350.740
(975.487)
3.981

(1.367.160)
10.015

4

1.851.623
(238.164)

8.858.435
(315.326)

1.613.459

8.543.109

-

-

1.613.459

8.543.109

Κέξδνο από εξγαζίεο

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο
Αληηζηξνθή πξφβιεςεο γηα απνκείσζε επελδχζεσλ
ζε ζπγαηξηθέο

2010
US$

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ

Όια ηα πην πάλσ πνζά πξνέξρνληαη απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.
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εκεηώζεηο

2010
US$

2009
US$

6

6.887.950

7.102.048

7
8

3.708
6.421.388

42.363
6.720.778

13.313.046

13.865.189

476.017
8.024.902
1.003.642
43.197

724.245
11.035.166
1.228.768
448.200

9.547.758

13.436.379

22.860.804

27.301.568

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία– ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Πξνπιεξσκέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Πνζά εηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε
Γάλεηα εηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο
Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηελ ηξάπεδα

14
14
9

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
Δθδνζέλ θεθάιαην
σξεπκέλα θέξδε /(δεκηέο)

10

7.500.000
(39.126)

7.500.000
(1.652.585)

7.460.874

5.847.415

2.816.625
3.890.421

3.180.992
3.894.558

6.707.046

7.075.550

12

1.025.299

3.109.179

11

2.733.791
4.849
4.928.945
-

3.784.486
4.849
149.940
7.329.865
284

8.692.884

14.378.603

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

15.399.930

21.454.153

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

22.860.804

27.301.568

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Έληνθα δάλεηα θαη άιινο δαλεηζκφο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκν κέξνο έληνθσλ δαλείσλ
θαη άιινπ δαλεηζκνχ
Πνζά πιεξσηέα γηα ηελ εγθαζίδξπζε ζπγαηξηθψλ
Πνζά πιεξσηέα γηα ηελ εμαγνξά λέσλ ζπγαηξηθψλ
Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε
Φνξνινγία πιεξσηέα

11
12

8
14

Roberto Piona – Πξόεδξνο
Dmitry Buriak –Δθηειεζηηθόο ύκβνπινο θαη Γεληθόο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο
Nina Melnikova – Γεληθόο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Δθδνζέλ
Κεθάιαην
US$
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
πλνιηθφ θέξδνο γηα ην έηνο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
πλνιηθφ θέξδνο γηα ην έηνο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

7.500.000
7.500.000
7.500.000

σξεπκέλα
θέξδε (δεκηέο)
US$

ύλνιν
US$

(10.195.694)

(2.695.694)

8.543.109

8.543.109

(1.652.585)

5.847.415

1.613.459

1.613.459

(39.126)

7.460.874

Γελ ππάξρεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πιεξσκέο κεξηζκάησλ απφ ηελ Δηαηξεία ζε κεηφρνπο κε
θάηνηθνπο Κχπξνπ ή ζε κεηφρνπο πνπ είλαη εηαηξείεο θάηνηθνη Κχπξνπ. Πιεξσκέο κεξηζκάησλ ζε
κεηφρνπο πνπ είλαη θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Κχπξνπ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ πξνο
15%. Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη,
ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο
15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη
κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν
πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα
ην νπνίν πιεξψζεθε απφ ηα θέξδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληάο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απηή ε
έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.
Γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2008, ε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή
ππνινγίδεηαη ζε US$ κεδέλ (θνξνινγηθφ έηνο 2007: US$ κεδέλ).
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εκεηώζεηο
Σακεηαθή ξνή από εξγαζίεο
Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Πξφβιεςε γηα απνκείσζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
3
Γηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
3
Καζαξνί ηφθνη θαη ηξαπεδηθέο ρξεψζεηο
Απνζβέζεηο
3
Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ
3
Λεηηνπξγηθφ θέξδνο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο ζην
θεθάιαην θίλεζεο
Μείσζε / (αχμεζε) ζηηο πξνπιεξσκέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Καζαξή κεηαβνιή ζηα πνζά εηζπξαθηέα/πιεξσηέα απφ/ζε
ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε
Μείσζε/(αχμεζε) ζηα δάλεηα εηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο
(Μείσζε)/αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

2010
US$

2009
US$

1.851.623

8.858.435

299.389
928.953
25.720
351.215
460.547

4.409.080
449.616
780.293

1.406

27.957

3.918.853

14.525.381

248.228
(163.070)

(558.880)
(12.545.336)

42.868
(2.088.017)

(684.034)
641.417

Σακεηαθέο ξνέο απφ εξγαζίεο
Καζαξνί ηφθνη θαη ρξεψζεηο ηξαπεδψλ πνπ πιεξψζεθαλ
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε

1.958.862
(351.215)
(238.448)

1.378.548
(449.616)
(324.426)

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

1.369.199

604.506

Σακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Αγνξά άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ
Πιεξσκέο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ζπγαηξηθψλ
Πξνζζήθεο ζηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Πιεξσκή νθεηιφκελνπ πνζνχ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ
“πγθξνηήκαηνο Οπθξαλίαο”
Πνζφ πιεξσηέν γηα ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθψλ

6

(211.533)
-

(222.132)
-

2.333
(149.940)
-

271.470
(187.327)

-

Καζαξή ηακεηαθή ξνή γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνπιεξσκή ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη άιινπ δαλεηζκνχ
Απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκθσλίεο
ελνηθηαγνξάο
Δηζπξάμεηο απφ δαλεηζκφ θαη ινηπέο ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο

(1.429.282)
149.940

(359.140)

(1.417.331)

(1.501.925)

(873.657)

(11.650)
95.267

(84.081)
1.568.214

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(1.418.308)

Καζαξή (κείσζε)/αχμεζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ

(408.249)
(1.852.071)

(202.349)
(1.649.722)

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

(2.260.320)

(1.852.071)

9

610.476
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1.

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Vision International People Group Public Limited γηα ην
έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηoπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 28 Απξηιίνπ 2011.
Ζ Vision International People Group Public Limited (ε “Eηαηξεία”) ελεγξάθε ζηελ Κχπξν
ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1997 σο Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε
αξρηθά κε ηελ νλνκαζία Transvol Limited. Με εηδηθφ ςήθηζκα ησλ κεηφρσλ ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2003, ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Vision International People Group
Limited. ηηο 22 Απγνχζηνπ 2003, ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 θαη ε νλνκαζία ηεο άιιαμε ζε Vision
International People Group Public Limited. ηηο 21 Ηνπλίνπ 2004, μεθίλεζε ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ε εκπνξία ησλ 75.000.000 κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (US$0,10 ε
θαζεκία).
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο εκπνξεχνληαη ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηε Λεσθφξν Λεκεζνχ, 67 Vision Tower,
2121 Aγιαληδηά, Λεπθσζία, Κχπξνο.
Ζ Δηαηξεία είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηεο Vision International People Group Public Group (“ην
πγθξφηεκα”).
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζπλέρηζαλ λα είλαη ε θαηνρή ησλ επελδχζεσλ ζε
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην πγθξφηεκα κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ
θεληξηθνχ γξαθείνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Λεπθσζία θαη ηνπ γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο ηεο
εηαηξείαο ζηε Μφζρα.
Ζ Vision International People Group Public Group δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δηαλνκή ζε
πνιιέο ρψξεο ελφο επξαίνπ θάζκαηνο πξντφλησλ θξνληίδαο πγείαο πνπ ελζσκαηψλνπλ
βηνινγηθά ελεξγά ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθψλ κε βάζε θπζηθά ζπζηαηηθά.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Health Tech Corporation Limited, εηαηξεία ε νπνία
ελεγξάθε ζην Νεζί ηνπ Γθέξλζετ. Ζ Health Tech Corporation Limited, αλήθεη ζηνλ
Δθηειεζηηθφ χκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, θ. Dmitry Buriak, ν νπνίνο ζεσξείηαη ε ηειηθή
ειέγρνπζα νληφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο.

2.1 Βάζε εηνηκαζίαο θαη δήισζε ζπκκόξθσζεο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη
παξνπζηάδνληαη ζε Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (US$).
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (“ΓΠΥA”) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (“ΔΔ”). Δπηπξφζζεηα, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γξαθείνπ
αληηπξνζσπείαο ηεο Δηαηξείαο ζηε Μφζρα.
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2.1 Βάζε εηνηκαζίαο θαη δήισζε ζπκκόξθσζεο (ζπλέρεηα)
Ζ Δηαηξεία έρεη εηνηκάζεη ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ πνπ Πξνλνεί γηα Πξνυπνζέζεηο Γηαθάλεηαο N190
(I) / 2007 θαη ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπ.
Ζ Δηαηξεία έρεη επίζεο εηνηκάζεη θαη παξνπζηάζεη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε, ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ρξήζηεο ησλ μερσξηζηψλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξέπεη λα ηηο δηαβάζνπλ καδί κε ηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ην θαη γηα ην έηνο πνπ έιεμε
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νξζή θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ
πγθξνηήκαηνο.

2.2 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε ηα αθφινπζα λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα
ΓΠΥA θαη Γηεξκελείεο:
ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ (Σξνπνπνίεζε)
ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ (Αλαζεσξεκέλν)
ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Αλαζεσξεκέλν)
ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε – Δπηιέμηκα
Αληηζηαζκηδφκελα ηνηρεία (Σξνπνπνηήζεηο)
Γηεξκελεία 17 Καηαλνκέο κε Ρεπζηψλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο
ΓΠΥΑ 1 Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο –
Δπηπξφζζεηεο Δμαηξέζεηο (Σξνπνπνηήζεηο)
ΓΠΥΑ 1 Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Αλαζεσξεκέλν)
Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (έθδνζε 2008):
ΓΠΥΑ 5 - Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (έθδνζε 2009)
Ζ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δελ είρε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ:
Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο
θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα
κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ
εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα (αληί γηα πξνζαξκνγή ηεο
ππεξαμίαο). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο
πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. πλεπψο δελ
επεξεάδνπλ ηελ ππεξαμία νχηε δεκηνπξγνχλ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία). Δπηπιένλ ην
ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ινγίδνληαη νη δεκίεο ζπγαηξηθψλ θαζψο θαη
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Οη αιιαγέο ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3 θαη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 27 επεξεάδνπλ κειινληηθά λέεο
αγνξέο ή απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλαιιαγέο κε ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο.
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2.3 Πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη Σξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηζρύνπλ
αθόκα
Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ εθδνζεί λέα
Πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη Σξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ
δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία δελ
εθάξκνζε λσξίηεξα, σο αθνινχζσο:
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην ΓΛΠ θαη πηνζεηήζεθαλ από ηε ΔΔ
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 Πεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε από ηελ παξνπζίαζε πγθξηηηθώλ Πνζώλ
γηα Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα εηαηξίεο πνπ εθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξώηε θνξά
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010).
Παξέρεηαη εμαίξεζε ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ
ππνρξέσζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθψλ πνζψλ γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Γλσζηνπνηήζεηο, θαηά ην πξψην έηνο
εθαξκνγήο ηνπο. Ζ Σξνπνπνίεζε δελ είλαη ζρεηηθή κε ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
Αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
Σν ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 24 ζε κηα πξνζπάζεηα λα απινπνηήζεη ηελ επηζήκαλζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ· κε ηε δηεπθξίληζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ αιιά ρσξίο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζεκειηψδε ηνπ πξνζέγγηζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο
απηήο ηεο αλαζεψξεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Καηεγνξηνπνίεζε Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο(εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010)
Ζ ηξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΛΠ 32 κε
ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο
κεηνρψλ(πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηψκαηα») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ Γηεξκελεία
δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία εθφζνλ δελ έρεη εθδψζεη ηέηνηνπο ηίηινπο.
Σξνπνπνίεζε ζηε Γηεξκελεία 14 Πξνπιεξσκέο Διάρηζησλ Κεθαιαηαθώλ Τπνρξεώζεσλ
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
Ζ Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα απαιεηθζεί κηα άλεπ πξφζεζεο επίδξαζε πνπ πξνθχπηεη φηαλ κηα
νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο θαη πξνβαίλεη ζε πξνπιεξσκέο
γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Ζ Σξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νληφηεηεο λα αλαγλσξίδνπλ ην φθεινο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηέηνηεο πξνπιεξσκέο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ.
Μεηαγελέζηεξα, ηπρψλ πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζρέδην ππφθεηηαη ζηελ ίδηα
αλάιπζε πνπ ζα γηλφηαλ ρσξίο ηε δηελέξγεηα ηεο πξνπιεξσκήο. Ζ Δηαηξεία δε ιεηηνπξγεί
πξνο ην παξφλ ζρέδηα κε ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο.
Γηεξκελεία 19 Δμόθιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε πκκεηνρηθνύο Σίηινπο
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010)
Ζ Γηεξκελεία 19 απνζαθελίδεη φηη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδίδνληαη ζε πηζησηή γηα ηελ
εμφθιεζε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζεο απνηεινχλ «αληαιιαγή πνπ θαηαβάιιεηαη»
κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 41 ηνπ ΓΛΠ 39.
αλ απνηέιεζκα, ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη θαη νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδίδνληαη
αλαγλσξίδνληαη σο αληαιιαγή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ππνρξέσζεο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί πξνο ην παξψλ ζε ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο.
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2.3 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηζρύνπλ αθόκα (ζπλέρεηα)
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην ΓΛΠ θαη πηνζεηήζεθαλ από ηε ΔΔ
(ζπλέρεηα)
Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ (εθδόζεθαλ ηνλ Μάην 2010) (εθαξκόδνληαη γηα δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο, ε ελσξίηεξε μεθηλά ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010)
Σνλ Μάην ηνπ 2010, ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε ηελ ηξίηε ζεηξά βειηηψζεσλ ζηα Πξφηππά ηνπ
καδί κε ηε ζρεηηθή Βάζε πκπεξαζκάησλ. Σν έγγξαθν πεξηιακβάλεη 11 ηξνπνπνηήζεηο ζε 6
Πξφηππα θαη κηα Γηεξκελεία, ζπγθεθξηκέλα ζηα ΓΠΥΑ 1, ΓΠΥΑ 3, ΓΠΥΑ 7, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ
27, ΓΛΠ 34 θαη Γηεξκελεία 13. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο
επίδξαζεο απηψλ ησλ βειηηψζεσλ ζηηο επφκελεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην ΓΛΠ θαη δελ πηνζεηήζεθαλ αθόκε
από ηελ ΔΔ
ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Καηάηαμε θαη Δπηκέηξεζε (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΠΥΑ 9 αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε θάζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39 απφ ην
ΓΛΠ θαη αθνξά ζηελ θαηάηαμε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 39. ηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ,
ην πκβνχιην ζα αζρνιεζεί κε ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή γηα αληηζηαζκίζεηο. Σν έξγν
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηα κέζα ηνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ΓΠΥΑ
9 ζα επεξεάζεη θπξίσο ηελ θαηάηαμε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο
επίδξαζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο, θαη
θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα επηκεηξεζεί ε επίδξαζε.
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1Ινπιίνπ 2011)
Σν ΓΛΠ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ησλ
απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα θαηαιάβνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ
κεηαθνξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ
παξακέλνπλ ζηνλ εθρσξεηή. Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο.
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12: Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία – Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012)
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζε
επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ηελ
αλαηξέςηκε παξαδνρή φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πνπ
επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο αλάθηεζεο ηεο
επέλδπζεο κέζσ πψιεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο επίζεο ελζσκαηψλνπλ ηε Γηεξκελεία 21 Φόξνη
Δηζνδήκαηνο – Αλάθηεζε Αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε Απνζβέζηκσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ζην
ΓΛΠ 12. Ζ Σξνπνπνίεζε δελ είλαη ζρεηηθή κε ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1: Τπεξ-πιεζσξηζκόο θαη Απάιεηςε ηαζεξώλ Ηκεξνκεληώλ γηα
Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011)
Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ κηα λέα εμαίξεζε ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο γηα επηρεηξήζεηο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο ππεξ-πιεζσξηζκνχ. Δπίζεο απαιείθνπλ ηηο ζηαζεξέο
εκεξνκελίεο ζην ΓΠΥΑ 1 ζε ζρέζε κε δηαγξαθέο θαη θέξδε / δεκηέο πξψηεο κέξαο. Ζ
Σξνπνπνίεζε δελ είλαη ζρεηηθή κε ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
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2.4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο
Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο
πξνβαίλεη ζε παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ απφ ηηο
εθηηκήζεηο απηέο. Οη εθηηκήζεηο απηέο εμεηάδνληαη πεξηνδηθά θαη, φηαλ απαηηνχληαη
αλαπξνζαξκνγέο, απηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία
πξνθχπηνπλ.
Εκηιμήζειρ αβεβαιόηηηαρ
Οη θπξηφηεξεο παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ θαηά ηελ εκεξνκελία
αλαθνξάο, πνπ εκπεξηθιείνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο
αλαπξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εληφο ηνπ
επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλαθέξνληαη πην θάησ:
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φιν ην νθεηιφκελν πνζφ απφ
έλα ρξεψζηε. Οη ελδείμεηο πεξηιακβάλνπλ ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο, ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε θαη ηε ξεπζηνπνηήζηκε αμία νπνηαζδήπνηε παξαθαηαζήθεο. Δάλ
ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαη
δεκηνπξγείηαη πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. Ζ κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο
εμεηάδνληαη ηαθηηθά ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζζέλησλ θαη
πξαγκαηηθψλ δεκηψλ απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο.
Δθηηκήζεηο απνκείσζεο ησλ επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο
Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε.
Απηφ απαηηεί ηελ εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην
θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο ζπγαηξηθήο.

2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο, πνπ απνηειεί ηελ
πξαγκαηηθή αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη, θαη ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα αγνξάο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε , νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
θξαηνχληαη ζην θφζηνο κείνλ ηπρφλ έμνδα απνκείσζεο αμίαο.
Άιιεο Δπελδύζεηο
Όιεο νη άιιεο επελδχζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο, πνπ απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή
αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη, θαη ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα αγνξάο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ επέλδπζε.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, επελδχζεηο νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη σο επελδχζεηο ζηε δίθαηε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, απνηηκνχληαη ζηελ
εθηηκεκέλε δίθαηε αμία ηνπο. Κέξδε ή δεκηέο απφ επελδχζεηο ζηε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Κέξδε ή δεκηέο απφ επελδχζεηο
δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαηαρσξνχληαη ζαλ μερσξηζηφ κέξνο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξη πνπ ε
επέλδπζε λα πσιεζεί, δηαθαλνληζηεί ή λα δηαηεζεί δηαθνξεηηθά, ή κέρξη λα ππάξμεη έλδεημε
γηα απνκείσζε ηεο επέλδπζεο νπφηε ηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ είραλ
θαηαρσξεζεί πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Δπελδχζεηο
νη νπνίεο δελ εκπνξεχνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, θαη ησλ νπνίσλ ε δίθαηε αμία δελ
κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, παξνπζηάδνληαη ζε θφζηνο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε ζηελ αμία.
72

Vision International People Group Public Limited
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Δπελδύζεηο (ζπλέρεηα)
ε πεξίπησζε πψιεζεο ηέηνησλ επελδχζεσλ, ην θέξδνο ή ε δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηελ
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Άιιεο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη πξφζεζε λα θξαηεζνχλ κέρξη ηε
ιήμε, φπσο ηα νκφινγα, απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν αλαπφζβεζην θφζηνο
ππνινγίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ
αξρηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ πνζνχ ιήμεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέρξη ηε ιήμε. Γηα
επελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, θέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ νη επελδχζεηο δηαγξαθνχλ ή απνκεησζνχλ, φπσο θαη επίζεο κέζσ ηεο
απφζβεζεο.
Γηα επελδχζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ε εθηηκεκέλε
δίθαηε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δεισκέλεο ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο ζην
Υξεκαηηζηήξην θαηά ην θιείζηκν ηεο αγνξάο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δπελδχζεηο
γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξαία ηηκή, ε εθηηκεκέλε δίθαηε αμία
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αγνξαία αμία ελφο άιινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ
πνπ είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην, ή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ εθδφηε.
Όιεο νη αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαλνληθήο παξάδνζεο
θαηαρσξνχληαη κε ηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο δειαδή ηελ εκεξνκελία θαηά
ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Όιεο νη πσιήζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαλνληθήο παξάδνζεο θαηαρσξνχληαη θαηά
ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, δειαδή ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν παξαδίδεηαη ζην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο. Αγνξέο ή πσιήζεηο θαλνληθήο
παξάδνζεο είλαη αγνξέο ή πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχλ παξάδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην πνπ είλαη
γεληθψο θαζηεξσκέλν απφ θαλνληζκφ ή ζπκθσλία ζηνλ ηφπν ηεο αγνξάο.
Μεηαηξνπή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Vision International People Group
Public Ltd, είλαη ην Γνιάξην Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (US$), αθνχ απηφ είλαη ην
λφκηζκα ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηελ νηθνλνκηθή νπζία ησλ γεγνλφησλ θαη
πεξηζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία.
πλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα εθηφο ηνπ Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α. (“μέλα λνκίζκαηα”) θαηαρσξνχληαη
κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Υξεκαηηθά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Όιεο νη ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Σα έμνδα ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Μφζρα κεηαηξάπεθαλ ζε
Γνιάξηα Ζ.Π.Α. θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε
ηηο κέζεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην κήλα ηεο ζπλαιιαγήο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απνθηνχληαη μερσξηζηά θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε
ηηκή θφζηνπο.Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ κεηά απν
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ είλαη ε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζην
θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία. Όια ηα άυια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ηνπο αθφινπζνπο
ζπληειεζηέο εηεζίσο:
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα
33%
Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη
παχεη θαηά ηε λσξίηεξε εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
θαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
δηαγξάθεηαη. Έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ πσιεζεί ή φηαλ δελ
αλακέλεηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ
ή ηελ πψιεζε ηνπ. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ
(ππνινγηδφκελε σο ε δηαθνξά ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ ηεο πψιεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ), θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ έηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην ζηνηρείν δηαγξάθεηαη. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα δηνίθεζεο.
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο
Σα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε ηηκή θφζηνπο.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο απνηηκψληαη ζην
θφζηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζεκεξηλψλ θφζησλ ζπληήξεζεο, κείνλ ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο θαη νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία. Απηά ηα θφζηε πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε
αληηθαηάζηαζεο κέξνπο ηνπ ζηνηρείνπ φηαλ ηα θφζηε απηά πξαγκαηνπνηνχληαη εθφζνλ ηα
θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πιεξνχληαη.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ηνπο πην θάησ ζπληειεζηέο
εηεζίσο:
Ηδηφθηεηα αθίλεηα
Δμνπιηζκφο γξαθείνπ
Ορήκαηα

4%
10% κέρξη 20%
20%

Γελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο ζηε γε.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα)
Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη
παχεη θαηά ηε λσξίηεξε εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
θαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
δηαγξάθεηαη. Σα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο δηαγξάθνληαη φηαλ πσιεζνχλ ή
φηαλ δελ αλακέλεηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε
ρξήζε ηνπο ή ηελ πψιεζε ηνπο. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ηνπ
ζηνηρείνπ (ππνινγηδφκελε σο ε δηαθνξά ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ ηεο πψιεζεο θαη ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ), θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ
έηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην ζηνηρείν δηαγξάθεηαη.
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία, ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο ησλ αθηλήησλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ εμεηάδνληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη,
ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ.
Απνκείσζε κε-ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, ε Δηαηξεία εθηηκά θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε ππάξρεη,
ή φηαλ απαηηείηαη εηήζηνο έιεγρνο απνκείσζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε Δηαηξεία
εθηηκά ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απηνχ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε πςειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο
κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθήο ξνήο κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο
ηνπ θαη θαζνξίδεηαη γηα θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ
παξάγεη ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηέο άιισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη φηη έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, θαη ε ινγηζηηθή ηνπ αμία
κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν απηφ πνζφ.
Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη βξαρππξφζεζκεο
θαηαζέζεηο κε αξρηθή ιήμε ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ
απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη πην πάλσ,
αθαηξνπκέλσλ νπνηνλδήπνηε ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ.
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ πνπ
ηηκνινγήζεθε αθαηξνπκέλσλ νπνηνλδήπνηε πξνβιέςεσλ γηα κε εηζπξάμηκα πνζά. Γίλεηαη
ππνινγηζκφο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο φηαλ δελ είλαη πιένλ πηζαλή ε είζπξαμε νιφθιεξνπ
ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ αλαγλσξίδνληαη.
Mεξίζκαηα πιεξσηέα
Μεξίζκαηα πνπ δειψζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο δελ
αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε θαηά ηελ εκέξα ηνπ αλαθνξάο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Μεηνρηθό θεθάιαην
Σν εθδνζέλ θεθάιαην αλαγλσξίδεηαη ζηελ δίθαηε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε. Ζ
ππέξβαζε απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ απφ ηελ
έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
Σα έμνδα έθδνζεο λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ ε έθδνζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
θαζαξή αχμεζε ή κείσζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα έμνδα
έθδνζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ ε έθδνζε δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηα ίδηα
θεθάιαηα, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Έληνθα δάλεηα θαη άιινο δαλεηζκόο
Όια ηα δάλεηα θαη ν άιινο δαλεηζκφο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηε δίθαηε αμία ηνπ πνζνχ πνπ
εηζπξάρηεθε κείνλ ηηο άκεζα ζρεηηδφκελεο δαπάλεο έθδνζεο.
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Κέξδε ή δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ φηαλ νη
ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο.
Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή φπνπ εθαξκφδεηαη, κέξνο ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κέξνο κηαο νκάδαο ζπλαθψλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) δηαγξάθεηαη φηαλ:
Σα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ ιήμεη,
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν, αιιά έρεη αλαιάβεη ππνρξέσζε λα ηα πιεξψζεη πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή
θαζπζηέξεζε ζε έλα ηξίην κέξνο, ή
Ζ Δηαηξεία κεηαβίβαζε ηα δηθαηψκαηα ηεο γηα είζπξαμε ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη είηε (α) κεηαβίβαζε νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα
νθέιε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή (β) δελ έρεη νχηε κεηαβηβάζεη νχηε δηαηεξήζεη
νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά έρεη
κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Όπνπ ε Δηαηξεία κεηαβίβαζε ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ έλα πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν θαη νχηε κεηαβίβαζε νχηε δηαηήξεζε νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο ηεο
Δηαηξείαο ζε απηφ. πλερηδφκελε αλάκεημε πνπ ιακβάλεη ηε κνξθή εγγχεζεο ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζην ρακειφηεξν ηεο αξρηθήο
ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ ηνπ ιεθζέληνο
αληαιιάγκαηνο πνπ ε Δηαηξεία ζα κπνξνχζε λα ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη.
Όπνπ ε ζπλερηδφκελε αλάκεημε ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο πσιεζέληνο θαη/ή αγνξαζζέληνο
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ
δηαθαλνλίδεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή παξεκθεξνχο φξνπ) επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην πνζφ ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ε Δηαηξεία κπνξεί λα επαλαγνξάζεη. Όκσο,
ζηελ πεξίπησζε ελφο πσιεζέληνο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ζε νξηζκέλε ηηκή επί ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο
αλάκεημεο ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο ηηκήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
πξναίξεζεο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Μία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ ε ππνρξέσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην
ζπκβφιαην εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη.
Όπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληαιιάδεηαη κε κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή κε
νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ππάξρεη νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ κίαο
πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, απηή ε αληαιιαγή ή ηξνπνπνίεζε αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο
εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε λέαο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ δχν
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζε θφζηνο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη
ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ζα πιεξσζεί ζην κέιινλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο
πνπ παξαιήθζεθαλ, αλεμάξηεηα αλ ηηκνινγήζεθαλ ή φρη ζηελ Δηαηξεία.
Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή
ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη κηα
εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζα απαηηεζνχλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο
δέζκεπζεο θαη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε κπνξεί λα γίλεη γηα ην πνζφ ηεο δέζκεπζεο. Όηαλ ε
Δηαηξεία αλακέλεη απνδεκίσζε γηα ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ε απνδεκίσζε θαηαρσξείηαη σο κηα μερσξηζηή απαίηεζε κφλν
φηαλ είλαη νπζηαζηηθά βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί. Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο
δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη νπζηψδεο, νη πξνβιέςεηο απνηηκνχληαη κε ηελ
πξνεμφθιεζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνθφξνπ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ
ρξήκαηνο θαη φπνπ ηζρχεη, γηα εθείλνπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηε
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε αχμεζε ζηελ πξφβιεςε
πνπ αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ηφθνπ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεηο – Γίθαηε αμία
Ζ δίθαηε αμία αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην
πνζφ απνπιεξσκήο κηαο ππνρξέσζεο, κεηαμχ γλσζηηθψλ θαη πξφζπκσλ κεξψλ, ζηα πιαίζηα
κηαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
Μηζζώζεηο θαη ζπκβόιαηα ελνηθηαγνξάο
πκβφιαηα ελνηθηαγνξάο, ηα νπνία κεηαβηβάδνπλ ζηελ Δηαηξεία νπζηαζηηθά φινπο ηνπο
θηλδχλνπο θαη νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,
θεθαιαηνπνηνχληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
ελνηθηαγνξάο, ή εάλ είλαη ρακειφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ.
Σα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο κείσζεο ηεο
αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο θαηαλέκνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ελνηθηαγνξάο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν ε νπνία πξνζεγγίδεη ην ζηαζεξφ
ζπληειεζηή επηηνθίνπ πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο
δηάξθεηαο ησλ ζπκβνιαίσλ ελνηθηαγνξάο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ρξεψλνληαη άκεζα
έλαληη ζηα ζπλνιηθά έζνδα.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Μηζζώζεηο θαη ζπκβόιαηα ελνηθηαγνξάο (ζπλέρεηα)
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζπκβφιαηα ελνηθηαγνξάο απνζβέλνληαη κε βάζε πνπ είλαη
ζπλεπήο κε ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ήδε αλήθνπλ ζηελ
Δηαηξεία θαη απνζβέλνληαη.
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπ θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ αγαζνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο
κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα
απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Κόζηνο δαλεηζκνύ
Σα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν αλαγθαία ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ θεθαιαηνπνηείηαη σο ηκήκα ηνπ θφζηνπο
ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όια ηα άιια θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη
ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη.
Αλαγλώξηζε Δζόδσλ
Σα έζνδα ινγίδνληαη κφλνλ φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε
ηε ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ηα έζνδα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε
αμηνπηζηία. Σα έζνδα κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο ή εηζπξαθηένπ
αληαιιάγκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα εηδηθά θξηηήξηα
θαηαρψξεζεο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ πξέπεη λα ηζρχνπλ:
Σόθνη
Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη κε ηε βάζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ.
Ακνηβέο γηα δηθαηώκαηα θαη παξαρσξήζεηο
Σα έζνδα απφ ακνηβέο γηα δηθαηψκαηα θαη παξαρσξήζεηο απφ ηνπο δηθαηνρξήζηεο
αλαγλσξίδνληαη κε ηε βάζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο
ζπκθσλίαο.
Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαηψκαηα είζπξαμεο απφ ηελ Δηαηξεία.
Δηζόδεκα από ελνίθηα
Δηζνδήκαηα απφ ελνίθηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ζε αθίλεηα
αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ
Ζ Δηαηξεία ζπλεηζθέξεη ζε θπβεξλεηηθά/θξαηηθά ζρέδηα σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο θαη
άιια θνηλσληθά, ηαηξηθά θαη αζθαιηζηηθά ζρέδηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ηα νπνία
ζεσξνχληαη φηη είλαη ζρέδηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Ζ Δηαηξεία ζπλεηζθέξεη επίζεο ζε
“ηακείν πξνλνίαο” γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ζηελ Κχπξν, ην νπνίν είλαη
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Οη ζπλεηζθνξέο κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ φηαλ πξνθχπηνπλ.
Γελ ππάξρνπλ άιια ζρέδηα γηα παξνρέο κεηά ηελ αθππεξέηεζε ή καθξνπξφζεζκεο παξνρέο
ζε εξγαδνκέλνπο.
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2.5 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)
Φνξνινγία
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ζε φιεο
ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο κεηαμχ ηεο βάζεο θνξνινγίαο ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο.
Αλαγλσξίδνληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Όζνλ αθνξά ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, αλαγλσξίδνληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηφο,
φπνπ ν ρξφλνο αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη είλαη πηζαλφ φηη
νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο γηα κεηαθνξά αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη
θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο,
θαη ε κεηαθνξά ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν πνπ ε απαίηεζε
πξαγκαηνπνηείηαη ή ε ππνρξέσζε δηαθαλνλίδεηαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη
θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία
αλαθνξάο.

3.

Δηζνδήκαηα θαη δαπάλεο

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ακνηβέο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο θαη δηθαηψκαηα
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Λνηπά Έζνδα
Έμνδα δηνίθεζεο
Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
Απνζβέζεηο
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Ακνηβή ειεγθηψλ
Πξνβιεπφκελνο απφ ην λφκν έιεγρνο
Φνξνινγηθέο ππεξεζίεο
Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Πξφβιεςε γηα επηζθαιή ρξέε – νθεηιφκελα απφ ζπγαηξηθέο
Γηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεψλ – νθεηιφκελα απφ ζπγαηξηθέο
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ:
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Κξαηηθά ζρέδηα ζχληαμεο θαη άιια θνηλσληθά θαη ηαηξηθά ζρέδηα
Δηζθνξέο ηακείνπ πξνλνίαο γηα ηνπο ππαιιήινπο ζηελ Κχπξν
Φηινδσξήκαηα πξνζσπηθνχ

2010
US$

2009
US$

22.183
242.788
49

208.482
207.982
198

265.020

416.662

460.547
28.984

780.293
93.629

385.000
9.000
1.406
928.953
25.720

400.000
9.000
27.957
-

1.649.492
134.320
54.735
3.462

2.392.436
229.691
60.419
9.560

1.842.009

2.692.106
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3.

Δηζνδήκαηα θαη δαπάλεο (ζπλέρεηα)
Οη απνιαβέο ησλ πκβνχισλ θαη άιισλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ πην πάλσ θαη αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 14.
Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηνχληαλ απφ ηελ Δηαηξεία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ήηαλ 27 (2009: 27).
2010
2009
US$
US$
Υξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο:
Υξεψζεηο θαη ηφθνη ζε:
Σξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο
189.291
183.115
Σξαπεδηθά δάλεηα
124.249
123.207
πκβφιαηα ελνηθηαγνξάο
34
18.428
Γάλεην απφ VIP Progress (Overseas) Ltd
41.622
134.767
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
114
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
620.291
907.529
Υξεκαηνδνηηθά έζνδα:
Έζνδα απφ ηφθνπο απφ:
Γάλεηα πξνο ζπγαηξηθέο
Λνηπέο απαηηήζεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

4.

975.487

1.367.160

3.764
217
-

7.000
3.015
-

3.981

10.015

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο
2010
US$

2009
US$

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
Σξέρνπζα θνξνινγία
Σξέρνπζα δαπάλε θνξνινγίαο
Παξαθξάηεζε θφξνπ γηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξεία
Δηδηθή εηζθνξά άκπλαο

233.707
4.457

304.308
11.018

Γαπάλε θνξνινγίαο

238.164

315.326

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ε Δηαηξεία είρε θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κεηαθέξνληαη πνπ
αλέξρνληαη ζε US$61.103 ρηιηάδεο θαη US$59.923 ρηιηάδεο αληίζηνηρα, γηα ηηο νπνίεο δελ
αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε κειινληηθά
θνξνινγεηέα θέξδε επ 'αφξηζηνλ.
H Δηαηξεία είλαη θάηνηθνο Κχπξνπ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη θνξνινγείηαη κε
ζπληειεζηή 10%. Δπίζεο, επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά 10% ζην εηζφδεκα απφ ηφθνπο θαη ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο πάλσ ζε ινγηδφκελν εηζφδεκα ηφθνπ. Δηζφδεκα απφ κεξίζκαηα θαη
θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη άιισλ ηίηισλ εηαηξεηψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ Kππξηαθή
θνξνινγία.

5.

Πξνηεηλόκελα κεξίζκαηα θαη κεξίζκαηα πνπ πιεξώζεθαλ
ηηο 28 Απξηιίνπ 2011, νη χκβνπινη απνθάζηζαλ λα πξνηείλνπλ λα κελ θαηαβιεζεί
κέξηζκα γηα ην έηνο 2010. Γελ έρεη θαηαβιεζεί κέξηζκα γηα ην έηνο 2009. Ζ Δηαηξεία δελ
θαηέβαιε ελδηάκεζα κεξίζκαηα γηα ην 2010 θαη ην 2009.
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6.

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο
Αθίλεηε
ηδηνθηεζία

Έπηπια
θαη
εμνπιηζκόο

Ορήκαηα

ύλνιν

US$

US$

US$

US$

Κόζηνο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο

7.428.289
57.017
-

1.547.675
11.688
(484.446)

441.542
153.426
(441.541)

9.417.506
222.131
(925.987)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο

7.485.306
208.795
-

1.074.917
2.738
(11.871)

153.427
-

8.713.650
211.533
(11.871)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

7.694.101

1.065.784

153.427

8.913.312

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο
Πσιήζεηο

673.549
233.302
-

788.964
255.019
(370.018)

211.299
75.932
(256.445)

1.673.812
564.253
(626.463)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο
Πσιήζεηο

906.851
234.694
-

673.965
156.513
(8.132)

30.786
30.685
-

1.611.602
421.892
(8.132)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

1.141.545

822.346

61.471

2.025.362

Καζαξή ινγηζηηθή αμία
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

6.552.556

243.438

91.956

6.887.950

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

6.578.455

400.952

122.641

7.102.048

Σα έπηπια θαη εμνπιηζκφο πεξηιακβάλνπλ εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη άιιν
εμνπιηζκφ, έπηπια θαη άιιν γξαθεηαθφ εμνπιηζκφ.
ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Vision Tower ζηελ Λεπθσζία, Κχπξνο κε
ινγηζηηθή αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 πνπ αλέξρεηαη ζε US$6.552.556 (2009:
US$6.578.455). Ζ αθίλεηε ηδηνθηεζία ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη
δεζκεχηεθε σο εγγχεζε γηα απηά ηα δάλεηα (ζεκ. 11). Σέζζεξηο απφ ηνπο έμη νξφθνπο ηνπ
αθηλήηνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 2 έσο 3 ρξφληα. Σα
εηζνδήκαηα απφ ηα κηζζψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλήιζαλ ζε US$242.788 (2009:
US$207.982) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια έζνδα.
ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ζπκπεξηιακβάλεηαη γε κε
ινγηζηηθή αμία πνπ αλέξρεηαη ζε US$1.652.744.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ππφ
ζπκθσληψλ ελνηθηαγνξάο αλέξρεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε US$95 (2009: US$122.987).
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο έρνπλ δεζκεπζεί σο
εγγχεζε γηα ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο (ζεκ.
13).
Γελ ππάξρεη άιινο πεξηνξηζκφο ζηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ θαη θαλέλα άιιν ζηνηρείν δελ είλαη δεζκεπκέλν σο εγγχεζε γηα θάπνηα
ππνρξέσζε.
81

Vision International People Group Public Limited
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
7.

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα

2010
US$

2009
US$

Κόζηνο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο

1.028.947
-

1.028.947
-

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ

1.028.947

1.028.947

986.584
38.655

770.545
216.039

1.025.239

986.584

3.708

42.363

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ
Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
Καζαξή ινγηζηηθή αμία
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ

Ζ Δηαηξεία έρεη ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο ηα εκπνξηθά ζήκαηα ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη
απφ ην πγθξφηεκα θαη ηηο θφξκνπιεο θαηαζθεπήο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ
πσινχληαη απφ ην πγθξφηεκα. Δπίζεο ε Δηαηξεία έρεη ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο ηα ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ πιεξσηέσλ πξνο
ηνπο δηαλνκείο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αλαγλσξίζεη απηά ηα άυια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο εθφζνλ ηα έμνδα πνπ δαπαλήζεθαλ πάλσ ζε απηά ηα
ζηνηρεία δελ ζεσξνχληαη νπζηψδεο θαη δελ κπνξνχζαλ λα επηκεηξεζνχλ θαη λα απνδνζνχλ
αμηφπηζηα.

8.

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

Όλνκα

Υώξα
εγγξαθήο

Βξεηαληθνί
Παξζέλνη
Νήζνη
Nutri Export Limited
Αγγιία θαη
Partnership
Οπαιία
Vision Holdings Limited Κχπξνο
Nutriprodex Limited
Αγγιία θαη
Οπαιία
Todini Limited
Ηξιαλδία
Total Eclipse International Αγγιία θαη
Limited
Οπαιία
Vision International
Διβεηία
People Group SA
Vision Balkan Limited
Βνπιγαξία
Vision-Latomas
Οπγγαξία
Commercial Limited
Vision Polska Sp. zo.o.
Πνισλία
Vision Euronord Private
Limited Company
Ληζνπαλία
Vision Eurotrade Private
Limited Company
Λεηνλία
Vision Deutschland
Γεξκαλία
GmbH
VisionSerbo d.o.o.
εξβία
Sambrook Holdings
Limited

2010

2009

Κόζηνο
US$

Πξόβιεςε
γηα
απνκείσζε
US$

Λνγηζηηθή
αμία
US$

Κόζηνο
US$

100

-

100

100

-

100

1.897

-

1.897

1.897

-

1.897

1.794
5.064.967

-

1.794
5.064.967

1.794
5.064.967

91.220
149.940

-

91.220
149.940

91.220
149.940

-

91.220
149.940

-

123.469

-

123.469

10.733

10.733

-

10.733

123.469
10.733

(123.469)
-

Πξόβιεςε
γηα Λνγηζηηθή
απνκείσζε 2004 αμία
US$
US$

1.794
- 5.064.967

400.000

(400.000)

-

400.000

(400.000)

-

750.000
32.635

(631.937)
(32.635)

118.063
-

750.000
32.635

(593.980)
-

156.020
32.635

600

600

600

-

-

600
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8.

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)

Όλνκα

Υώξα
εγγξαθήο

2010

2009

Κόζηνο
US$

Πξόβιεςε
γηα
απνκείσζε
US$

Λνγηζηηθή
αμία
US$

Κόζηνο
US$

Πξόβιεςε
γηα Λνγηζηηθή
απνκείσζε
2004
αμία
US$
US$

Vision Group Rus LLC
OPT RTK LLC
Vision Ukraine LLC
Vision Middle Asia LLC
VIP Asia LLP

Ρσζία
Ρσζία
Οπθξαλία
Οπδκπεθηζηάλ
Καδαθζηάλ

106.288
104.872
360.000
150.000
15.000

-

106.288
104.872
360.000
150.000
15.000

106.288
104.872
360.000
150.000
15.000

-

106.288
104.872
360.000
150.000
15.000

Vision Asia LLP
ArmeniaVision LLC
Vision Azerbaijan LLC
Vision Istanbul Health and
Products Trade and
Industry Limited

Καδαθζηάλ
Αξκελία
Αδεξκπατηδάλ

180.000
108
1.000

-

180.000
108
1.000

180.000
108
1.000

-

180.000
108
1.000

Σνπξθία

-

-

-

-

-

-

Βηεηλάκ
Κχπξνο

62.500

-

62.500

62.500

-

62.500

2.306

-

2.306

2.306

-

2.306

Vision Vietnam Co
Limited
Vision Management
(Cyprus) Limited
VIP-Telecom Limited
Liability Company
VIP Vision TV Limited

Οπθξαλία
Ρσζία
Ρσζία

Τπό εθθαζάξηζε θαηά ηε δηάθξεηα
ηνπ 2010 :
Vision International
Ηηαιία
People Italia S.R.L.
Bohemia Vision s.r.o.
Σζερία
Vision Romania S.R.L.
Ρνπκαλία
Vision Kyiv LLC
Οπθξαλία
Vision Odessa LLC
Οπθξαλία
Vision Pavlodar LLP
Καδαθζηάλ
Vision International Kish
Private Joint Stock
Ηξάλ
Company
Vision Persia Joint Stock Ηξάλ
Company
Γηαιύζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 2010 :
Vision Volga LLC
Ρσζία
Vision Baikal LLC
Ρσζία
Vision Enisey LLC
Ρσζία
Vision Kurgan LLC
Ρσζία
Vision Krasnodar LLC
Ρσζία
Vision Khabarovsk LLC
Ρσζία
Vision Kazan LLC
Ρσζία
Vision Ufa LLC
Ρσζία
Vision Ekaterinburg LLC Ρσζία
Vision Samara LLC
Ρσζία
Vision Vladivostok LLC Ρσζία
Vision Omsk LLC
Ρσζία

300.000
-

(300.000)
-

-

300.000
381

(300.000)
(381)

-

249.201
71.602
74
400.000
400.000
5.000

(249.201)
(71.602)
(74)
(400.000)
(400.000)
(5.000)

-

249.201
71.602
74
400.000
400.000
5.000

(249.201)
(400.000)
(378.494)
-

71.602
74
21.506
5.000

1.100

(1.100)

-

1.100

-

1.100

539

(539)

-

539

-

539

-

104.181
103.481
108.003
108.003
108.000
108.002
108.000
108.005
105.769
102.850
108.011
108.029

-

-

(104.181)
(103.481)
(108.003)
(108.003)
(108.000)
(108.002)
(108.000)
(108.005)
(105.769)
(102.850)
(108.011)
(108.029)

-
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8.

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)

Όλνκα

Γηαιύζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2010 :
Vision Dnepropetrovsk
LLC
Vision Donetsk LLC
Vision Lviv LLC
Vision Kharkov LLC

Υώξα
εγγξαθήο

2010

2009

Κόζηνο
US$

Πξόβιεςε
γηα
απνκείσζε
US$

Λνγηζηηθή
αμία
US$

Κόζηνο
US$

Οπθξαλία

-

-

-

5.545

(5.545)

-

Οπθξαλία
Οπθξαλία
Οπθξαλία

-

-

-

6.653
400.000
400.000

(6.653)
(400.000)
(394.492)

5.508

9.036.945 (2.615.557)

6.421.388

Πξόβιεςε
γηα Λνγηζηηθή
απνκείσζε
2004
αμία
US$
US$

11.129.858 (4.409.080) 6.720.778

Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πξφβιεςεο γηα απνκείσζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο ήηαλ σο εμήο:
Πξόβιεςε
γηα
Λνγηζηηθή
Κόζηνο
απνκείσζε
αμία
US$
US$
US$
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Αληηζηξνθή ηεο πξφβιεςεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο
Γηαγξαθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Πξφβιεςε γηα απνκείσζε
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

11.129.858
(350.740)

(4.409.080)
350.740

(1.742.173)
-

1.742.173
(299.390)

9.036.945

(2.615.557)

6.720.778
(299.390)
6.421.388

Ζ Δηαηξεία είλαη ν θάηνρνο ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηηο πην πάλσ ζπγαηξηθέο,
εθηφο απφ ηελ Nutri Export Limited Partnership ζηελ νπνία ε Δηαηξεία θαηέρεη ην 99%.
Ζ Sambrook Holdings Limited είλαη ν Γεληθφο Δηαίξνο κε απεξηφξηζηε επζχλε θαη 99%
κεξίδην ζηα θέξδε ηεο Nutri Export Limited Partnership (“Nutri Export LP”).
Ζ Todini Limited είλαη ν θάηνρνο ηνπ 35% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Nutripharma
Limited. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Todini Limited
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ηεο απφ ην πγθξφηεκα ην 2004 είλαη ε επέλδπζε ζην
35% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Nutripharma Limited. Δθηφο απφ ηελ θαηνρή ηεο
επέλδπζεο ζηε Nutripharma Limited, ε Todini Limited δελ αζρνιείηαη κε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Αναδιοπγάνωζη ηος ςγκποηήμαηορ καηά ηο έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2010
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ην πγθξφηεκα θαηέβαιε πξνζπάζεηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηηο
πσιήζεηο ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Ωο απνηέιεζκα απηψλ απνθαζίζηεθε φπσο ηεξκαηηζηεί ε
ιεηηνπξγία ησλ αθφινπζσλ παξαξηεκάησλ, Vision Societe SA ζην Διζίλθη (Φηλιαλδία),
Vision Societe SA ζηε Ληζζαβψλα (Πνξηνγαιία) and Vision Societe SA ζηε Μαδξίηε
(Ηζπαλία). Δπίζεο, νη πσιήζεηο ησλ Bohemia Vision S.r.o (Σζερία), Vision International
People Italia Srl (Ηαιία) θαη Vision Romania S.r.l. (Ρνπκαλία), έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Vision
E-Shop GmbH κέζσ ηνπ Global Ordering System (GOS) θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο
βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ GOS ζην Καδαθζηάλ, ε
ζπγαηξηθή Vision Pavlodar LLP βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο.
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8.

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)
Αναδιοπγάνωζη ηος ςγκποηήμαηορ καηά ηο έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2010
(ζπλέρεηα)
Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ GOS θαη ζηε Οπθξαλία, νη πσιήζεηο ησλ αθφινπζσλ Vision Lviv
LLC, Vision Donetsk LLC, Vision Dnepropetrovsk LLC θαη Vision Kharkov LLC, έρνπλ
κεηαθεξζεί ζηελ Vision Ukraine LLC. Οη ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο ζπγαηξηθέο έρνπλ
δηαιπζεί. Δπηπιένλ, ππφ εθθαζάξηζε βξίζθνληαη θαη νη Vision Kyiv LLC θαη Vision Odessa.
Ζ ζπλέλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Ρσζία, πνπ μεθίλεζε θαηά ην 2009, ππφ ηε λνκηθή
νληφηεηα Vision Group Rus LLC νδήγεζε ζηελ δηάιπζε ησλ αθφινπζσλ εηαηξεηψλ, Vision
Kurgan LLC, Vision Enisey LLC, Vision Volga LLC, Vision Baikal LLC, Vision Krasnodar,
LLC, Vision Khabarovsk LLC, Vision Kazan LLC, Vision Ufa LLC, Vision Omsk LLC,
Vision Samara LLC, Vision Ekaterinburg LLC θαη Vision Vladivostok LLC. Δπίζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2010, ηα παξαξηήκαηα ηεο Vision Group Rus LLC ζην Omsk,Samara θαη UFA
ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο VIP Telecom LLC ζπλελψζεθε κε ηελ
Vision Group Rus LLC θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009. Απηή ε ζπγαηξηθή ήηαλ αδξαλήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη κεηνρέο ζηελ VIP Vision TV Limited εγθαηαιείθζεθαλ θαη έηζη
πιένλ δελ αλήθεη ζην πγθξφηεκα.
Ίδπςζη νέων θςγαηπικών εηαιπειών καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31
Δεκεμβπίος 2010 και 2009
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηδξχζεη λέεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 θαη
2009.
Εξαγοπέρ καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2010
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Εξαγοπέρ καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2009
Vision International People Group SA θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, ε Δηαηξεία απέθηεζε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Vision
International People Group εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Διβεηία.
Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία εγθαζηδξχζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 απφ ηελ Health Tech
Corporation AG, κηα εηαηξεία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ Δηαηξεία (ζεκείσζε 14). Ζ Δηαηξεία
απέθηεζε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία απφ ηελ Health Tech Corporation AG γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ
ησλ US$149.940, ην νπνίν αληηπξνζψπεπε ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
απηήο.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, ην πγθξφηεκα απέθηεζε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεζζάξσλ λέσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ηεο Vision Commerce SA κέζσ ηεο Vision
International People Group SA θαη Vision Societe SA, εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ
Διβεηία, Vision E-shop GmbH, εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Απζηξία θαη ηελ Vision Group
Bel, κηα εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηε Λεπθνξσζία. Ζ Vision International People Group
SA είλαη ν θχξηνο κέηνρνο ησλ ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ. Ζ Vision Societe SA έρεη ηξία
ππνθαηαζηήκαηα, ήηνη Vision Societe SA Sucursal En Espana, εγγεγξακκέλν ζηελ Ηζπαλία,
Vision Societe SA Sucursal En Portugal, εγγεγξακκέλν ζηελ Πνξηνγαιία θαη Vision Societe
SA Suomen sivuliike, εγγεγξακκέλν ζηε Φηλιαλδία.
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8.

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)
Πώληζη θςγαηπικών εηαιπειών καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος
2010
VIP Vision TV LLC (Ρσζζία)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, νη κεηνρέο πνπ θαηείρε ην πγθξφηεκα ζηελ VIP Vision TV LLC
(Ρσζία) εγθαηαιείθζεθαλ θαη πιένλ ε εηαηξεία δελ αλήθεη ζην πγθξφηεκα.

9.

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα κεηξεηά θαη ηα αληίζηνηρα ησλ
κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ ηα πην θάησ πνζά.
2010
2009
US$
US$
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα
43.197
448.200
Μείνλ ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (ζεκείσζε 11)
(2.303.517)
(2.300.271)
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ

(2.260.320)

(1.852.071)

Μεηξεηά ζε ηξάπεδα
Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θπξίσο αληηπξνζσπεχνπλ ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θέξνπλ
κεδεληθφ ή νλνκαζηηθφ επηηφθην.

10. Δθδνζέλ θεθάιαην – πλήζεηο κεηνρέο
2010
Μεηνρέο

US$

2009
Μεηνρέο

US$

Δγθεθξηκέλν
Μεηνρέο ησλ US$0,10
ε θαζεκηά

300.000.000

30.000.000

300.000.000

30.000.000

Δθδνκέλν θαη πιήξσο
πιεξσκέλν

75.000.000

7.500.000

75.000.000

7.500.000

Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ έιεμαλ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009.

11. Έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί
πληειεζηήο
επηηνθίνπ(εηεζίσο)

Λήμε

2010
US$

2009
US$

Μη-ηπέσονηα
Σξαπεδηθφ δάλεην κε
US$ LIBOR
ππνζήθε γηα ηα Κεληξηθά + (3,10%-4,10%),
Γξαθεία
Euribor + (3%-4%)

2012-2021

2.783.292

3.047.659

2012

33.333

133.333

2.816.625

3.180.992

Άιιεο ηξαπεδηθέο
δηεπθνιχλζεηο

US$ LIBOR +
(3%-4%)
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11. Έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί (ζπλέρεηα)
πληειεζηήο
επηηνθίνπ
(εηεζίσο)

2010

2009

US$

US$

2011

330.274

321.287

5,25%-7,5%

2010

-

11.650

US$ LIBOR
+ (3%-4%)

2011

2.303.517

2.300.271

US$ LIBOR
+ (3%-4%)

2011

100.000

100.000

Λήμε

Σπέσονηα
Σξαπεδηθφ δάλεην κε ππνζήθε
US$ LIBOR
γηα ηα Κεληξηθά Γξαθεία
+ (3,10%-4,10%),
Euribor + (3%-4%)
Τπνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ζπκθσλίεο
ελνηθηαγνξάο (ζεκ. 13)
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
Άιιεο ηξαπεδηθέο
δηεπθνιχλζεηο
Γάλεην απφ VIP Progress
(Overseas) Ltd (ζεκ. 14)

2010
18%

-

1.051.278

2.733.791

3.784.486

Σξαπεδηθό δάλεην κε ππνζήθε γηα ηα Κεληξηθά Γξαθείa
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξά λένπ θηηξίνπ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Κχπξν (ινγηζηηθή
αμία: US$6.553 ρηι. ζηηο Γεθεκβξίνπ 2010 θαη US$6.578 ρηι. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009).
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005, ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκθσλίεο κε ηελ Marfin Popular Bank γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ κεηαβίβαζεο. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε απηή απνηειείηε απν δχν ηξαπεδηθά δάλεηα πξνθαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ζε
US$. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 φια ηα πνζά αλαιήθζεθαλ θαη έλα απφ ηα δάλεηα
απνπιεξψζεθε ην 2008.
Σν παξφλ δάλεην είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαίεο δφζεηο γηα πεξίνδν 15 εηψλ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο έθεξε επηηφθην US$ LIBOR + 3,10% - 4,10% (2009: + 2,10%-3,10%).
Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκθσλία γηα δάλεην πξνθαζνξηζκέλεο
δηάξθεηαο κε ηε Marfin Popular Bank γηα ην πνζφ ησλ €380.000 (US$507.756) κε ζθνπφ ηε
ρξεκαηνδφηεζε επηπιένλ εξγαζηψλ ζηα θεληξηθά γξαθεία. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ην
πνζφ ησλ €375.055 (US$501.148) αλαιήθζεθε. Σν δάλεην θέξεη ηφθν πξνο Euribor +3% -4%
εηεζίσο (2009: + 2% - 3%) θαη είλαη απνπιεξσηέν ζε 120 κεληαίεο δφζεηο.
Ο ζπλνιηθφο ηφθνο πνπ ρξεψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 αλήιζε ζε US$117.710 (2009: US$114.283).
Σα δάλεηα είλαη εγγπεκέλα κε πξψηε ππνζήθε πάλσ ζην αθίλεην γηα US$5.558 ρηι., ηελ
εθρψξεζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ππξφο θαη ζεηζκνχ επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ην πνζφ ησλ
€5.143 ρηι. θαη κε θπκαηλφκελε επηβάξπλζε γηα €342 ρηι. επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο Δηαηξείαο.
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11. Έληνθα δάλεηα θαη άιινη δαλεηζκνί (ζπλέρεηα)
Τπνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο
Απηέο νη ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζπκθσλίεο γηα ηελ αγνξά νρεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ππφ ζπκθσληψλ ελνηθηαγνξάο έρνπλ δεζκεπζεί σο
εγγχεζε γηα ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο.
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη άιιεο ηξαπεδηθέο δηεπθνιύλζεηο
Σνλ Μάξηην ηνπ 2007, ε Δηαηξεία ζχλαςε ζπκβάζεηο δηεπθφιπλζεο κε εμαζθαιίζεηο κε ηελ
Marfin Popular Bank. ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηή ππάξρεη θαη κηα δηεπθφιπλζε
παξαηξαβήγκαηνο γηα πνζφ κέρξη θαη US$2.300.000 θαη έλα δάλεην θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ
χςνπο US$500.000. Καη νη δχν δηεπθνιχλζεηο θέξνπλ επηηφθην US$ LIBOR + 3% - 4%
εηεζίσο (2009: + 2% - 3%) θαη έρνπλ σο εγγχεζε δεχηεξε λνκηθή ππνζήθε επί ηνπ θηηξίνπ
ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ γηα ην πνζφ ησλ US$2.130.000. Σν δάλεην θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ
είλαη εμνθιεηέν κε κεληαίεο δφζεηο ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πεληαεηίαο. Ζ δηεπθφιπλζε
παξαηξαβήγκαηνο είλαη πιεξσηέα κε ηελ εκθάληζε ηεο, θαη αλαλεψζηκε ζε εηήζηα βάζε. Ο
ζπλνιηθφο ηφθνο πνπ ρξεψζεθε ζηε δηεπθφιπλζε παξαηξαβεγκαηνο θαη ην δάλεην θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε US$82.689 (2009:
US$71.920) θαη US$6.539 (2009: US$8.924), αληίζηνηρα.
Γάλεην από VIP Progress (Overseas) Ltd
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ε Δηαηξεία ζχλαςε ζχκβαζε δαλείνπ κε ηελ VIP Progress
(Overseas) Ltd, ζπλδεδεκέλν κέξνο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε VIP
Progress (Overseas) Ltd δάλεηνδνηεζε €530.000 κε επηηφθην 12,5% εηεζίσο ζηελ Δηαηξεία.
πκπιεξσκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη επέθηεηλαλ ην
αξρηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ ζε €655.000 θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ζε 18% εηεζίσο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 δφζεθε παξάηαζε ζηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ κέρξη ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 θαη απνπιεξψζεθε πιήξσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Ο ζπλνιηθφο ηφθνο πνπ
ρξεψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε
US$41.622 (2009: US$134.767).
Αρξεζηκνπνίεηεο παξνρέο από ηελ VIP Progress (Overseas) Ltd
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ε εηαηξεία ζχλαςε δχν επηπιένλ ζπκθσλίεο δαλείσλ κε ηελ VIP
Progress (Overseas) Ltd γηα ην πνζφ ησλ €2.500.000 θαη €10.000.000. Καη νη δχν ζπκθσλίεο
δαλείσλ παξέκεηλαλ αρξεζηκνπνίεηεο θαη έιεμαλ ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2010.
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12. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Πνζφ πιεξσηέν γηα ηελ εμαγνξά ηνπ “πγθξνηήκαηνο
Οπθξαλίαο”
Άιιεο νθεηιέο θαη ππνρξεψζεηο

2010
US$

2009
US$

7.000

7.000

1.018.299

3.102.179

1.025.299

3.109.179

Όια ηα πην πάλσ πνζά αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ εληφο ελφο έηνπο.
Σν αληίηηκν γηα ηελ αγνξά ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
“πγθξνηήκαηνο Οπθξαλίαο” ηεο Vision ην 2005 αλήιζε ζε US$2.000.000. Καηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνζφ χςνπο US$κεδέλ (2009: US$1.429.282) πιεξψζεθε αθήλνληαο έλα
ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 χςνπο US$7.000 (31 Γεθεκβξίνπ 2009: US$7.000) πνπ
αλακέλεηαη λα απνπιεξσζεί κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
2010
2009
US$
US$
Με- Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2006
2.189.327
2.191.607
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2005
1.122.274
1.123.491
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2004
561.876
562.466
Απιήξσηα κεξίζκαηα ηνπ έηνπο 2003
16.944
16.994
3.890.421

3.894.558

13. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο
Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Σν πγθξόηεκα σο κηζζσηήο
Γελ ππήξραλ κειινληηθά ειάρηζηα ελνίθηα πιεξσηέα απφ κε αθπξσηέεο ιεηηνπξγηθέο
κηζζψζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Γεζκεύζεηο από κηζζώζεηο ελνηθηαγνξάο
Ζ Δηαηξεία ζχλαςε κηζζψζεηο ελνηθηαγνξάο γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη νρεκάησλ. Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο θαηαβνιέο ζχκθσλα κε ηηο κηζζψζεηο
ελνηθηαγνξάο καδί κε ηελ παξνχζα αμία ησλ θαζαξψλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ θαηά ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ είλαη:
2010
2009
Παξνύζα
Παξνύζα
Διάρηζηεο
αμία
Διάρηζηεο
αμία
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
US$
US$
US$
US$
Μέζα ζε έλα έηνο
12.230
11.650
Μεηά απφ έλα έηνο φρη φκσο
πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε
χλνιν ειάρηζησλ πιεξσκψλ
Μείνλ πνζά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
ρξεκαηνδνηηθέο δαπάλεο
Παξνχζα αμία ειάρηζησλ
πιεξσκψλ

-

-

-

-

-

-

12.230
(580)
11.650

11.650
11.650
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13. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο (ζπλέρεηα)
Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε εηαηξεία δελ είρε θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ε εηαηξεία είρε θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ
ζπληειεζηή δφκεζεο ζην θηίξην ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ χςνπο US$208.795 ην νπνίν
πιεξψζεθε θαηά ην 2010 ζην Κππξηαθφ Σκήκα Πνιενδνκίαο.
Δπηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηε Ρσζία
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηεμάγνληαη θπξίσο ζηηο ρψξεο Κνηλνπνιηηείαο
Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ – “CIS”) θαη Βαιηηθήο, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη ζηε
Ρσζία.
Ζ Ρσζία ζπλερίδεη ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λνκνζεηηθψλ,
θνξνινγηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηεο φπσο απαηηείηαη απφ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο.
Ζ κειινληηθή ζηαζεξφηεηα ηεο Ρσζηθήο νηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηέο ηηο
κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ,
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ κέηξσλ πνπ παίξλεη ε θπβέξλεζε.
Ζ Ρσζηθή νηθνλνκία είλαη επάισηε ζηελ θάκςε ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο
παγθνζκίσο. Καηά ην 2010 ε Ρσζηθή θπβέξλεζε ζπλέρηζε λα παίξλεη κέηξα γηα ηελ ζηήξημε
ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Παξφιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο αλάθακςεο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αβεβαηφηεηα
φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θαη ην θφζηνο
ηνπ θεθαιαίνπ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή
ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
πξννπηηθέο ηνπ.
Δλψ ε δηνίθεζε ζεσξεί φηη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ηπρφλ πεξαηηέξσ
απξφβιεπηε επηδείλσζε ζηηο πεξηνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά
ηξφπν πνπ δελ κπνξεί πξνζδηνξηζηεί
Σν 2011, ε Γηνίθεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο πξνηίζεηαη λα αμηνινγήζεη ηνλ αληίθηππν
νπνηνλδήπνηε εμσγελψλ δηαδηθαζηψλ ζηε Ρσζία γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη αλαγλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ην πην αλζεθηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζηε
Ρσζία.
Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο
Δπηρεηξεκαηηθό θαη ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ
Σν πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο. Καηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία
ηνπ, ην πγθξφηεκα ελδέρεηαη λα εθηεζεί ζε δηάθνξεο λνκηθέο, θνξνινγηθέο θαη άιιεο
λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη λα ππφθεηηαη ζε επηδηθίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπβεξλεηηθψλ
επηδηθηψλ θαη απαηηήζεσλ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθά θαη
λνκνζεηηθά αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ην
πγθξφηεκα.
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13. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο (ζπλέρεηα)
Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο (ζπλέρεηα)
Δπηπξφζζεηα κε ηε ξχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ άκεζεο πψιεζεο, ην πγθξφηεκα, ζε φιεο
ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη, ππφθεηηαη ή ζα ππφθεηηαη ζε θαη ζα επεξεάδεηαη
απφ δηάθνξνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο, δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θαη
παξφκνηνπο πεξηνξηζκνχο (φπσο εθαξκφδνληαη, ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, θαλνληζκψλ αλαθνξηθά κε (i) ηε δηαηχπσζε θαη
θαηαρψξεζε θφξκνπισλ, ηελ παξαγσγή, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε, ηε δηαλνκή, ηελ
εηζαγσγή, ηελ πψιεζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, (ii)
απαηηήζεηο γηα πξντφληα θαη δηαθήκηζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άκεζσλ απαηηήζεσλ θαη
δηαθεκίζεσλ απφ ην πγθξφηεκα, φπσο επίζεο θαη απαηηήζεσλ θαη δηαθεκίζεσλ απφ ηνπο
δηαλνκείο, γηα ηα νπνία ην πγθξφηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλν), (iii) ην δίθηπν
πξνψζεζεο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο, (iv) ηελ ελδνεηαηξηθή ηηκνιφγεζε, ηε δηαλνκή
πξντφλησλ, θαη παξφκνησλ θαλνληζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ηνπ μέλνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο, ην Φ.Π.Α. θαη ηεισληαθνχο δαζκνχο θαη (v) ηε θνξνινγία ησλ δηαλνκέσλ, ε
νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηβάιεη ππνρξέσζε ζην πγθξφηεκα λα εηζπξάμεη
ηνπο θφξνπο θαη λα δηαηεξεί θαηάιιεια αξρεία.
Σν πγθξφηεκα δε δηαηεξεί αζθάιηζε γηα επζχλε πξντφλησλ/πξνζηαζία θαηαλαισηψλ ζε
φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Μηα απαίηεζε ή δπζθήκηζε πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηελ θαηεγνξία επζχλεο πξντφλησλ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε πάλσ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ εθθξεκνχλ
νπνηεζδήπνηε δίθεο, επηδηθίεο ή απαηηήζεηο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη επίδνζε θαη ηακεηαθή ξνή ηεο
Δηαηξείαο.
Άιιεο απαηηήζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ε Δηαηξεία δελ είρε άιιεο δεζκεχζεηο.

14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 8.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Health Tech Corporation Limited, εηαηξεία ε νπνία
ελεγξάθε ζην Νεζί ηνπ Γθέξλζετ. Ζ Health Tech Corporation Limited, αλήθεη θαηά
θπξηφηεηα ζηνλ Δθηειεζηηθφ χκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, θ. Dmitry Buriak.
Σν 2010, νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο ζεσξήζεθαλ σο ηα βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν 2009, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη νη θθ. Jean
Marc Colaianni (πξψελ Αληηπξφεδξνο Αλάπηπμεο Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ), Aram Aroutiounian
(πξψελ Αληηπξφεδξνο Αλάπηπμεο Πξντφλησλ), Vahagn Manukyan (πξψελ Αλψηεξνο
Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο, πξψελ Γεληθφο Γηεπζπληήο), ζεσξήζεθαλ φηη είλαη ηα βαζηθά
δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ πγθξνηήκαηνο.
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14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ζπλέρεηα)
Οη πην θάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ έρνπλ γίλεη κε
ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα νθεηιφκελα ππφινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο.
Λνηπά
ιεηηνπξγηθά
έζνδα
πλδεδεκέλν Μέξνο

Καζαξνί
ηόθνη πνπ
πιεξώζεθαλ/
(εηζπξάρζεθαλ)

Έμνδα πνπ
ρξεώζεθαλ από
ζπλδεδεκέλα
κέξε

US$

US$

US$

Health Tech Corporation AG

2010
2009

-

-

36.724
-

Health Tech Property Limited

2010
2009

-

-

(3.799)

VIP-Telecom Limited
Liability Company

2010
2009

-

-

2.830

Altas Corporate Services GmbH

2010
2009

-

-

164.542
1.839.065

VIP Progress (Overseas) Limited 2010
2009

-

41.622
134.767

-

Real Pro LLC

2010
2009

-

-

6.185
10.248

UAB Forumo Rumai

2010
2009

-

-

30.848
11.250

Vision Holdings Ltd

2010
2009

2002
22.642
46.806

-

-

Vision Romania S.R.L.

2010
2009

-

¤ (6.085)

Vision Societe SA

2010
2009

-

(1.288)
-

-

Vision Egypt for Distribution LLC 2010
2009

-

(1.305)
-

-

Vision Group Bel

2010
2009

-

(694)
-

-

Vision E-Shop GmbH

2010
2009

-

(477)
(915)

-

UAB Ekfita

2010
2009

-

-

5.319

Vision Euronord Private Ltd

2010
2009

-

-

4.854

-
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14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ζπλέρεηα)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε εηαηξεία είζπξαμε απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, κεξίζκαηα, θαη
δηθαηψκαηα θαη ηέιε εθκεηάιιεπζεο χςνπο US$10.456.172 θαη US$κεδέλ αληίζηνηρα (2009:
US$25.874.891 θαη 2009: US$69.420 αληίζηνηρα).
Γάλεηα
Πνζό
Πνζό
νθεηιόκελα
νθεηιόκελν
νθεηιόκελν
(πξνο)/από
από
πξνο
πλδεδεκέλν κέξνο
US$
US$
US$
VIP Progress (Overseas) Limited (ζεκ. 11)

2010
2009 (1.051.278)

-

-

Health Tech Corporation AG (ζεκ. 8)

2010
2009

-

-

149.940

Health Tech Corporation AG

2010
2009

-

-

35.118
-

Nutri Export Limited Partnership

2010
2009

-

4.546.831

2.939.623
-

Total Eclipse International Limited

2010
2009

908.645
908.645

3.751.249
3.755.233

-

Todini Limited

2010
2009

-

-

6.314.786

Vision Romania S.R.L.

2010
2009

130.470

5.742

-

Vision International People Italia S.R.L.

2010
2009

-

-

9.362

Vision Holdings Limited

2010
2009

-

-

80.647
90.902

Nutriprodex Limited

2010
2009

-

459.063
569.061

-

Vision Vietnam Co Limited

2010
2009

-

-

4.000
4.000

2010
2009

-

561

-

Vision Deutschland GmbH

2010
2009

-

-

9.171
9.171

Atlas Corporate Services GmbH

2010
2009

-

-

588.973
589.094

VIP Communication Limited

2010
2009

-

1.860.360
1.091.656

-

Vision International Kish Private
Joint Stock Company
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14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ζπλέρεηα)

πλδεδεκέλν κέξνο

Γάλεηα
νθεηιόκελα
(πξνο)/από
US$

Πνζό
νθεηιόκελν
από
US$

Πνζό
νθεηιόκελν
πξνο
US$

Vision Group Bel

2010
2009

25.026

-

-

Vision Societe SA

2010
2009

94.997
45.470

88.570
-

-

Vision E-Shop GmbH

2010
2009

73.867

-

-

Vision Group Rus LLC

2010
2009

-

-

1.188.714
231.530

Vision Euronord Private Ltd

2010
2009

-

-

4.854
4.854

Playar Holdings Ltd

2010
2009

-

-

76.166
76.166

Vision Egypt for Distribution LLC

2010
2009

45.290

-

1.679
-

Vision Volga LLC

2010
2009

-

2.983

-

Vision Enisey LLC

2010
2009

-

221.953

-

Vision Baikal LLC

2010
2009

-

18.731

-

Vision Krasnador LLC

2010
2009

-

167.680

-

Vision Khabarovsk LLC

2010
2009

-

216.120

-

Vision Vladivostock LLC

2010
2009

-

54.085

-

Vision Kazan LLC

2010
2009

-

165.437

-

Vision Ekaterinburg LLC

2010
2009

-

219.093

-

OPT RTK LLC

2010
2009

-

1.601.462
-

-

Vision Ukraine LLC

2010
2009

-

264.198
-

-

2010
2009

1.003.642
1.228.768

8.024.902
11.035.166

4.928.945
7.329.865

χλνιν
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14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ζπλέρεηα)
Ζ ζρέζε ησλ πην πάλσ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ηελ Δηαηξεία παξνπζηάδεηαη πην θάησ:
πλδεδεκέλν Μέξνο
ρέζε
Health Tech Corporation Limited
Parent company
Health Tech Corporation AG
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Health Tech Property Limited
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Atlas Corporate Services GmbH
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
VIP Progress (Overseas) Limited
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
VIP Communication Limited
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Real Pro LLC
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
UAB Forumo Rumai
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Corpofin S.A.
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
Playar Holdings Ltd
Δηαηξεία θάησ απφ ηνλ έιεγρν ελφο ζπκβνχινπ
UAB Ekfita
Δηαηξεία θάησ απφ θνηλφ έιεγρν
πλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γίλνληαη κε φξνπο πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ησλ
κεξψλ, νη νπνίνη ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθέξνληαη ζηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
κεξψλ
Γαπάλεο πνπ ρξεώζεθαλ από ζπλδεδεκέλα κέξε:
Οη δαπάλεο πνπ ρξεψλνληαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη ζπλαθή κε δηάθνξεο ππεξεζίεο
πνπ ηα κέξε απηά παξείραλ πξνο ηελ Δηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ
δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο, κεηαθνξψλ, κίζζσζεο ρψξσλ, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ,
κάξθεηηλγθ, θαη ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 , ε Δηαηξεία πψιεζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Vision
Group Rus LLC (ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο) ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή ηνπο αμία χςνπο
US$104.244 (2010: US$κεδέλ).
Ακνηβή Βαζηθώλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ:
Ακνηβή δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ:
Ακνηβή ππό ηελ ηδηόηεηα ησλ δηεπζπληώλ:
Dimitry Buriak
Roberto Piona
Ησάλλεο Ησαλλίδεο
Μηράιεο Κνινθαζίδεο
Άληξε Γεσξγίνπ
Αληψλεο Υαηδεξνχζνο
Dmitry Khenkin
Γηαλλάθεο Υαηδεράλλαο
Pavel Dubrov
Μηζζνί θαη παξνρέο ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα:
Dimitry Buriak
Άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε:
Βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη ζην ηακείν πξνλνίαο

2010
US$

2009
US$

316.285
107.114
18.450
31.629
31.629
11.860

242.129
132.412
13.898
54.435
42.852
6.586
6.586
6.586
3.273

516.967

508.757

-

8.245

516.967

517.002

-

356.501
5.851

-

362.352

516.967

879.354
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14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ζπλέρεηα)
Ακνηβή Βαζηθώλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ (ζπλέρεηα)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πιεξψζεθε ην πνζφ ησλ €293.000 (US$386.132) ζηνλ πξψελ
κε-εθηειεζηηθφ χκβνπιν θαη Πξφεδξν Κν Ηψαλλε Ησαλλίδε ν νπνίνο παξαηηήζεθε απφ ηε
ζέζε ηνπ ηελ 21ε Οθησβξίνπ 2009.
Άλλα ζςμθέπονηα ςμβούλων
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, αγνξέο εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη
ινγηζκηθψλ χςνπο US$67.498 ζε ηηκέο αγνξάο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία απφ
ηελ Demstar Information Group Limited, εηαηξεία ζηελ νπνία έλαο εθ ησλ πξψελ Με
Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ (θ. Μηραήι Γ. Κνινθαζίδεο πνπ παξαηηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ
2009) είλαη χκβνπινο.

15. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ θαη θεθαιαίνπ
Σα θπξηφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ δάλεηα θαη άιια
πνζά πιεξσηέα θαη κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ. Ζ Δηαηξείο θαηέρεη επίζεο άιια
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα φπσο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Οη ζεκαληηθνί φξνη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο είλαη
ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί φινπο απηνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη εγθξίλεη
πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε θάζε ελφο απφ απηνχο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη πην θάησ:
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ θίλδπλν απνξξέεη θπξίσο απφ ηα δάλεηα ηεο
Δηαηξείαο. Σα ζρεηηθά επηηφθηα ζε απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαθέξνληαη ζηηο
ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ έθζεζή
ηνπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ πάλσ ζε ζπλερφκελε βάζε.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ζε κηα ινγηθά πηζαλή αιιαγή ζηα
επηηφθηα, κε άιιεο κεηαβιεηέο λα είλαη ζηαζεξέο, ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο πξν θνξνινγίαο
(κέζσ ηεο επίδξαζεο ζην δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελα επηηφθηα).
Αύμεζε / κείσζε ζε Δπίδξαζε ζηα θέξδε
βαζηθέο κνλάδεο
πξν θνξνινγίαο
US$
2010
Δπξψ
US$

+1,0
+1,0

(3.947)
(51.557)

Δπξψ
US$

-1,0
-1,0

3.947
51.557
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15. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ θαη θεθαιαίνπ (ζπλέρεηα)
Αύμεζε / κείσζε ζε Δπίδξαζε ζηα θέξδε
βαζηθέο κνλάδεο
πξν θνξνινγίαο
US$
2009
Δπξψ
US$

+1,0
+1,0

(3.737)
(55.289)

Δπξψ
US$

-1,0
-1,0

3.737
55.289

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ζ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ξεπζηά δηαζέζηκα ψζηε λα κπνξνχλ
λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ηζρπξφο έιεγρνο επί ηνπ ζέκαηνο
αζθείηαη απφ ην γεληθφ ινγηζηήξην ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί επαξθή ηακεηαθά απνζέκαηα έηζη ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξεί λα
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ εηθφλα ηεο ρξνλνινγηθήο ιήμεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 επί ηε
βάζεη ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ θαηαβνιψλ ρσξίο πξνεμφθιεζε.
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010
Έληνθα δάλεηα
Δκπνξηθέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο
χλνιν

ε πξώηε
δήηεζε
US$
2.303.517

1 έσο 5
> 5 έηε
<1 έηνο
έηε
US$
US$
US$
587.796 1.961.606 2.135.996

ύλνιν
US$
6.988.915

-

5.959.093

- 3.890.421

9.849.514

2.303.517

6.546.889

1.961.606 6.026.417

16.838.429

Απφ ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ είλαη νθεηιφκελν ζε ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο θαη ζπλδεφκελα κέξε .
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009
Έληνθα δάλεηα
Δκπνξηθέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο
χλνιν

ε πξώηε
δήηεζε
US$
2.300.271

1 έσο 5
<1 έηνο
έηε
US$
US$
1.574.513 1.868.915

- 10.594.117

-

2.300.271 12.168.630 1.868.915

> 5 έηε

ύλνιν

US$
2.358.081

US$
8.101.780

3.894.558

14.488.675

6.252.639

22.590.455

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, φπσο
εθθξάδνληαη ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α.
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Έθζεζε απφ ζπλαιιαγέο ππάξρεη επεηδή ην πνζφ εηζπξαθηέν ή πιεξσηέν ζε ηνπηθφ λφκηζκα
γηα ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κπνξεί λα δηαθέξεη ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εμφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αγνξά
πξντφλησλ γηα πψιεζε, γίλεηαη ζε Ρσζηθά Ρνχβιηα. Ωο απνηέιεζκα, κηα αχμεζε ζηελ αμία
ηνπ Ρσζηθνχ Ρνπβιίνπ έλαληη άιισλ λνκηζκάησλ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα θαζαξά έζνδα.
Παξνκνίσο, κηα ζρεηηθή κείσζε ζηελ αμία ηνπ Ρψζηθνπ Ρνπβιίνπ έρεη επλντθφ απνηέιεζκα
ζηα θαζαξά έζνδα.
Δπίζεο, έθζεζε απφ ζπλαιιαγέο πεγάδεη απφ ηα θαζαξά ππφινηπα ησλ λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ αλαγξάθνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα .Ζ εηαηξεία
παξαθνινπζεί ηελ νιηθή έθζεζε κέζα απφ εζσηεξηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ζε κηα
πξνζπάζεηα απηά ηα ζηνηρεία λα δηαηεξεζνχλ ζην θαηψηαην δπλαηφ επίπεδν.
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηπρφλ αδπλακία ή απξνζπκία ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο
κηαο ζπλαιιαγήο λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, επηθέξνληαο ρξεκαηννηθνλνκηθή δεκηά
ζηελ Δηαηξεία.
Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ
απαηηήζεσλ ηεο είλαη απφ ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.
Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ
Ζ δηαρείξηζε θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πγθξφηεκα.
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη
δηαηεξεί ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη πγηή δείθηεο θεθαιαίσλ γηα λα ππνζηεξίδεη ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ θαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ησλ κεηφρσλ.
Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ δνκή θαη θάλεη πξνζαξκνγέο ζ’ απηήλ, ελ
φςεη αιιαγψλ ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ
θεθαιαηαθή ηνπ δνκή, ην πγθξφηεκα κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο θαηαβνιέο κεξηζκάησλ
πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα πξνβεί λέν δαλεηζκφ , λα εμνθιήζεη ππάξρνλ ρξένο, ε λα εθδψζεη
επηπιένλ κεηνρηθφ θεθάιαην.
Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπληειεζηή πνπ είλαη ην
παξάγσγν ηεο δηαίξεζεο ησλ θαζαξψλ έληνθσλ δαλείσλ κε ηε ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε ζπλ ηα
έληνθα δάλεηα. Ο ζπληειεζηήο απηφο ήηαλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 33% (2009: 36%).
Σν πγθξφηεκα ζεσξεί φηη ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο απνηειεί
απνδεθηή θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ.

16. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελίαο αλαθνξάο, πνπ λα επεξεάζνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή
Πξνο ηα Μέιε ηεο Vision International People Group Public Limited
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Vision International
People Group Public Limited (ε 'Δηαηξεία') θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ην 'πγθξφηεκα'), θαη ηηο
μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ
ελνπνηεκέλε θαη μερσξηζηή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο
ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
θαη ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ λα δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, θαη γηα ηέηνηεο εζσηεξηθέο δηθιίδεο
πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο γηα λα επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, είηε νθείιεηαη ζε απάηε είηε
ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ φπσο ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο
δενληνινγίαο θαη φπσο ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε
ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ
νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Έλαο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθείιεηαη ζε απάηε
είηε ζε ιάζνο. Κάλνληαο απηέο ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο
πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο
ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα
παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο
απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο
Κχπξνπ, Κεθ. 113.

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ
Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:
Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο
ηνπ ειέγρνπ καο.
Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.
Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο
εμεγήζεηο πνπ καο δφζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.
Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο νδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
αλαθέξνπκε φηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04, ε νπνία
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ΄Δθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

Άιιν Θέκα
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο
ζψκα θαη κφλν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ
Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ.
Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα
πεξηέιζεη.
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Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο
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