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ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 1*
Παροσζίαζη Οικονομικών Καηαζηάζεων


Όπσο επηδεηθλύεη ην πξόηππν 1, ε FOLLI FOLLIE γλσζηνπνηεί ζηνλ εηήζην απνινγηζκό ηεο

γηα ην 2005 ην ζεκείσκα ζπκκόξθσζήο ηεο κε ηα ΓΠΦΠ (ζει. 36), θαζώο θαη ηηο ινγηζηηθέο
πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζε θαηά πξόηππν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ε εηαηξία δεκνζηεύεη θάπνηεο
επηπιένλ ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή θξίζεθε
απαξαίηεηε, ρσξίο σζηόζν λα πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ θξίζεσλ ή ησλ ιόγσλ γηα ηνπο
νπνίεο απηέο εθαξκόζηεθαλ (ζει. 47).


Σηελ παξάγξαθν 104 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηύπνπ ηνλίδεηαη ε παξνπζίαζε ησλ ζεκεηώζεσλ

κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν. Όπσο δηαθξίλεηαη κε επθνιία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο FOLLI
FOLLIE ΑΒΔΔ, θαλέλα ζηνηρείν ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ έρεη αλάινγν αξηζκεηηθό
παξαπεκπηηθό ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ησλ ζεκεηώζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιύλεηαη ε εξγαζία θαη θαηαλόεζε ησλ αλαιπηώλ (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE,
ζει. 28-34).


Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Φξήζεο πξέπεη λα ηνληζζεί

κε έληνλν ηξόπν όηη ππάξρεη κηα ηδηαίηεξα ζπλνπηηθή θαη πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο, κε
απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδεη ηόζν
πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα αλά ιεηηνπξγία έμνδα ηεο
επηρείξεζεο γηα ην έηνο 2005, ρσξίο όκσο λα ππάξρεη επηπξόζζεηε αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε γηα ην
πνηα έμνδα ζπγθεθξηκέλα απαξηίδνπλ ηα αληίζηνηρα ιεηηνπξγηθά. Η επηρείξεζε αλαθέξεη απιώο ηα
ζεκαληηθόηεξα έμνδα ηεο ρξήζεο όπσο επί παξαδείγκαηη απνζβέζεηο, ρσξίο λα πξνβαίλεη ζε
πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ εμόδσλ. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εζόδσλ, ηα
νπνία δελ παξνπζηάδνληαη ζε θαηεγνξίεο, κε απνηέιεζκα λα κε δίδεηαη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο
αξηζκεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ζύγθξηζε γηα θάζε θνλδύιη εζόδσλ μερσξηζηά (εηήζηνο
απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 58).
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 12*
Φόρος Διζοδήμαηος
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Σρεηηθά κε ην θόξν εηζνδήκαηνο θαζώο επίζεο θαη ηνλ αληίζηνηρν αλαβαιιόκελν θόξν, ε

εηαηξία γλσζηνπνηεί όιεο ηηο πολιηικέρ πνπ αθνινπζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπο, πνπ βξίζθεηαη ζε
πιήξε ζπκθσλία κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα. Λόγσ ηεο
γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ομίλος, γίλεηαη ρξήζε δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ
θνξνινγίαο αλάινγα κε ηε ρώξα εγθαηάζηαζεο ηεο εθάζηνηε ζπγαηξηθήο, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί
πνιιέο αβεβαηόηεηεο θαη απαηηεί ππνθεηκεληθή θξίζε ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πξόβιεςεο ηνπ
θόξνπ, ρσξίο όκσο απηό λα επεξεάδεη ηε κεηξηθή εηαηξία (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE,
ζει. 43).


Καζ’ ππόδεημε ησλ παξαδνρώλ ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξία δεκνζηεύεη:

 Τνλ ηξέρσλ θόξν έμνδν θαη ηνλ αλαβαιιόκελν θόξν πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθό
θόξν εηζνδήκαηνο ηεο κεηξηθήο γηα ηε ρξήζε 2005 (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI
FOLLIE, ζει. 58).

 Τν πνζό ηεο αλαγλώξηζεο ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ηεο ρξήζεο
2004 (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 49).

 Τελ πξνζαξκνγή ζηελ πξόβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο κεηξηθήο.
 Τν πνζό ηνπ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ ΚΑΦ (εηήζηνο
απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 58).


Η νηθνλνκηθή νληόηεηα παξνπζηάδεη επίζεο δύν μερσξηζηνύο αλαιπηηθνύο πίλαθεο ζρεηηθά κε

ηηο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο αλά ζηνηρείν ηζνινγηζκνύ όπσο
πξνθύπηνπλ από ηελ πξνζσξηλή δηαθνξά ζηε θνξνινγηθή θαη ινγηζηηθή ηνπο βάζε,
νκαδνπνηώληαο ηηο ζε δύν θαηεγνξίεο:

 Απηέο πνπ ζπκςεθίδνληαη όηαλ ππάξρεη ην λόκηκα αζθεηό δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκό
θαη ππόθεηληαη θαη ηα δύν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.

 Απηέο πνπ δεν ζπκςεθίδνληαη άζρεηα κε ην αλ ππόθεηληαη ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή
(εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 55).


Ωζηόζν, παξ’ όιεο ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο, ε εηαηξία δε γλσζηνπνηεί ζηνλ πίλαθα

κεηαβνιώλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ην ζύλνιν ηνπ ηξέρνληνο θαη αλαβαιιόκελνπ θόξνπ πνπ αθνξά
ζε ζηνηρεία πνπ ρξεώζεθαλ/ πηζηώζεθαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα.


Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 81 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηύπνπ, ε νηθνλνκηθή νληόηεηα όθεηιε

λα δεκνζηεύζεη ηνλ εθαξκνζηέν θνξνινγηθό ζπληειεζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζώο θαη ηνλ ηξόπν
ππνινγηζκνύ ηνπ, γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο, αιιά δελ ην
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έθαλε. Δπίζεο, έπξεπε λα παξνπζηάζεη κηα ζπκθσλία κεηαμύ απηνύ ηνπ εθαξκνζηένπ ζπληειεζηή
κε ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπληειεζηή θνξνινγίαο.


Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε FOLLI FOLLIE δε αλαθέξεη αλαιπηηθά ην πνζό ηνπ

αλαβαιιόκελνπ θόξνπ έμνδν/ έζνδν πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαζηξνθή παιαηόηεξσλ πξνζσξηλώλ
δηαθνξώλ ή αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ή πνπ ζπλδέεηαη κε
κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ ή ιάζε, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε όηη δελ ππάξρνπλ γηα ηε
ρξήζε πνπ έθιεηζε.


Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξία δελ αλαθέξεη ην ζπγθεληξσηηθό πνζό ησλ πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ

πνπ ζπλδένληαη κε επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, θαζώο επίζεο θαη ηε θύζε
ησλ πηζαλώλ ζπλεπεηώλ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνέξρνληαλ από ηελ θαηαβνιή
κεξηζκάησλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ε FOLLI FOLLIE έρεη έλα ζεκαληηθό
αξηζκό αιινδαπώλ ζπγαηξηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθνύο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο.
(παξάγξαθνο 82 ΓΛΠ 12)
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 16*
Δνζώμαηες Ακινηηοποιήζεις


Όζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνύληα πάγηα ζηνηρεία, ε εηαηξία δε γλσζηνπνίεζε αλ ηειηθά ηα

ελζώκαηα θαη άπια ζηνηρεία ηεο ππόθεηλην ζε έιεγρν απνκείσζεο γηα ην έηνο 2005 (εηήζηνο
απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 41). Δπηπξνζζέησο, ειιείςεη ηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο
ΚΑΦ, δελ γλσξίδνπκε εάλ έρεη ππάξμεη δεκία ιόγσ απνκείσζεο πνπ λα επηβάξπλε ηα
απνηειέζκαηα. Όπσο αηηηνινγεί ηε ζέζε ηεο ε εηαηξία ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν απνκείσζεο,
ζεσξνύκε όηη δελ ππήξμαλ νη αλάινγεο ζπλζήθεο πνπ λα ηνλ θαζηζηνύλ αλαγθαίν.


Σρεηηθά κε ην δηαρσξηζκό πνπ πξνβαίλεη ε FOLLI FOLLIE ζε ελζώκαηα πάγηα θαη ζε

επελδύζεηο ζε αθίλεηα, δελ πξνζθέξεη επηπξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ην πνηα πάγηα
ζπγθεθξηκέλα αλήθνπλ ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία ή βάζεη πνηνπ ηξόπνπ γίλεηαη απηόο ν
δηαρσξηζκόο., ν νπνίνο είλαη εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη θάπνηα από ηα
πάγηα απηά ελνηθηάδνληαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο. Δπίζεο δε δεκνζηεύεηαη πνην κέξνο ησλ
πξνζζεθώλ παγίσλ θαη απνζβέζεσλ αλήθεη ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία, όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
εηδηθό πίλαθα ησλ ελζσκάησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI
FOLLIE, ζει. 51)


Σηνλ εηδηθό πίλαθα ησλ ελζσκάησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεηαη έλαο

ινγαξηαζκόο «Ταθηνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ Παγίσλ», ν νπνίνο ζηε ρξήζε 2004 αθήλεη έλα αξλεηηθό
ΥΜΗΤΤΟΥ 75, 11633 ΠΑΓΚΡΑΤΙ – Τ/Φ: 211-0149320

ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Μαθήματα Λογιστικής
www.sotele.gr

ππόινηπν. Πξνθαλώο αλαθέξεηαη ζε θάπνην πάγην ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζηάδην θαηαζθεπήο,
σζηόζν ε εηαηξία δε δεκνζηεύεη θάπνηα ζρεηηθή πιεξνθόξεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ, νύηε ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ παγίσλ ην 2005.


Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε εηαηξία δεκνζηεύεη κεηαβνιέο ιόγσ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο σθέιηκεο

δσήο γηα ηελ απόζβεζε ησλ παγίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζαξά ζέζε, θαζώο θαη ηνλ αληηινγηζκό
απνζβέζεσλ ησλ εμόδσλ πνιπεηνύο απόζβεζεο πνπ δηαγξάθεζαλ ην 2003, ρσξίο όκσο λα δίλεη
επηπξόζζεηε πιεξνθόξεζε γηα ηα έμνδα απηά. (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 49)


Αθόκε, πξέπεη λα πξνζερζεί ην γεγνλόο όηη ε εηαηξία απνζαθελίδεη πσο ηα ελζώκαηα πάγηα

δελ επηβαξύλνληαη κε εκπξάγκαηα ή άιια βάξε (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 60).
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 17*
Υρημαηοδοηικές Μιζθώζεις


Τν πξόηππν 17 έρεη πιήξε εθαξκνγή ζηελ FOLLI FOLLIE, θαζώο ζην θαηαζηαηηθό ίδξπζεο

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αλαθέξεη ξεηά όηη έλαο εθ ησλ ζθνπώλ ηεο εηαηξίαο είλαη «λα αγνξάδεη, λα
πσιεί, λα κηζζώλεη, λα θαηαζθεπάδεη θαη λα εθκηζζώλεη αθίλεηα, θαζώο θαη λα θαηαξηίδεη
ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ, ηα νπνία αγνξάδεη ε εθκηζζώηξηα εηαηξία
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είηε από ηξίηνπο είηε από ηελ ίδηα ηελ εηαηξία» (εηήζηνο απνινγηζκόο
FOLLI FOLLIE, ζει. 14).


Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε εηαηξία γλσζηνπνηεί ηηο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ πνπ εκπιέθεηαη

ήηνη ιεηηνπξγηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ, αλαθέξνληαο επδηάθξηηα ηηο πνιηηηθέο αλαγλώξηζεο πνπ
εθαξκόδεη. Ωζηόζν, όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο γηα ηηο νπνίεο δεζκεύεηαη, ε εηαηξία
δε δημοζιεύει πνπζελά:
 Τε ινγηζηηθή αμία θαη πεξηγξαθή ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ εθκηζζώλεη πνπ ζα
έπξεπε λα εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ζην ελεξγεηηθό είηε ηνπιάρηζηνλ ζηνλ πίλαθα ησλ
ελζώκαησλ παγίσλ.
 Τν πνζό εθ ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ πνπ
εκθαλίδεη ζην παζεηηθό (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 54) πνπ έγηλε
δεδνπιεπκέλν γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε θαη αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
(πιεξσκέο κηζζσκάησλ)
 Μηα ελδεηθηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθώλ κηζζσηηθώλ ζπκθσληώλ ζρεηηθά κε ηε
βάζε πξνζδηνξηζκνύ ησλ κηζζσκάησλ, όξνπο δηθαησκάησλ αλαλέσζεο ή αγνξάο,
ελδερόκελνπο πεξηνξηζκνύο θηι.
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Από ηελ άιιε πιεπξά, όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ξόιν

κηζζσηή, επίζεο δε γνυζηοποιεί:

 Τν ζύλνιν ησλ κειινληηθώλ ειαρίζησλ πιεξσκώλ κηζζσκάησλ θαηαλεκεκέλα ζε
πνζά γηα ην επόκελν έηνο αιιά θαη γηα πεληαεηή πεξίνδν.

 Πιεξσκέο κηζζσκάησλ/ ππνκηζζσκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο.

 Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ όξσλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο
δεζκεύεηαη.


Δθηόο από ηα παξαπάλσ, ε FOLLI FOLLIE δε δηεπθξηλίδεη ζηνλ εηήζην απνινγηζκό ηεο αλ

έρεη πξνβεί ζε ζπκβάζεηο κηζζώζεσο ππό ην ξόιν ηνπ εθκηζζσηή. Ωζηόζν, εκθαλίδεη έλα
ζεκαληηθό πνζό ζηηο επελδύζεηο ζε αθίλεηα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη εθκηζζώλεη αθίλεηα ζε
ηξίηνπο. Σην ζεκείν απηό, ε εηαηξία έπξεπε λα γλσζηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ην πνηα από απηά ηα αθίλεηα δεζκεύνληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο ζπκβάζεηο.
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 24*
Γνωζηοποιήζεις σνδεδεμένων Μερών


Η εηαηξία FOLLI FOLLIE παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα κηα ζεηξά από ηδηαηηεξόηεηεο

πνπ δε ζπλαληώληαη ζπρλά ζε ακηγώο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο:

 Η κεηξηθή εηαηξία έρεη 18 ζπγαηξηθέο πνπ ηηο ειέγρεη θαηά 100%, ελώ δηαζέηεη αθόκα
2 ζπγγελείο επηρεηξήζεηο κε πνζνζηό ειέγρνπ πεξίπνπ 50% θαηά κέζν όξν, όπσο
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εηήζην απνινγηζκό. (ζει. 35)

 Τν άηνκν πνπ έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ςήθνπ ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη θαηέρεη ην
50,05% ησλ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο, ελώ ηαπηνρξόλσο απνηειεί ηνλ ηδξπηή, βαζηθόηεξν
ζηέιερνο θαη Πξόεδξν ηνπ Οκίινπ είλαη ν θ. Κνπηζνιηνύηζνο, όπσο επίζεο
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εηήζην απνινγηζκό. (ζει. 17, 70 θαη 73)

 Σπγγεληθά ηνπ πξόζσπα θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζην ΓΣ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο
(εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 70-71).


Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ε FOLLI FOLLIE έρεη ζςμμοπθυθεί κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόηππν

δεκνζηεύνληαο όιεο ηηο βαζηθέο ζπλαιιαγέο, ήηνη πσιήζεηο - αγνξέο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηώλ,
απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο θαη δάλεηα ζε ζπγαηξηθέο εθηόο από ην ζρεκαηηζκό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ
επεξεάδεη θαη ηε κεηξηθή, κε ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε (εηήζηνο
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απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 59 θαη 69), θαζώο επίζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε ζπλδεδεκέλεο καδί κε ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηεο ΚΑΦ πνπ
θαηέρεη (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 61-68). Να ζεκεησζεί όηη ε κεηξηθή εηαηξία
επίζεο δεκνζηεύεη ηα έζνδα από πσιήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ζπγαηξηθώλ,
αιιά θαη ηα έζνδα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηνπ Οκίινπ (εηήζηνο
απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 20).


Δλ αληηζέζεη κε ηα παξαπάλσ, όζνλ αθνξά ηε ζέζε θαη ηε ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ Πξνέδξνπ

θαη ησλ ζπγγεληθώλ ηνπ κειώλ, ε εηαηξία δελ απνθαιύπηεη ηηο βξαρππξόζεζκεο - καθξνπξόζεζκεο
παξνρέο, ηα πξνγξάκκαηα παξνρώλ κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από ηελ ππεξεζία πνπ είλαη γλσζηό
όηη παξέρεη, άιια πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδόηεζεο θαη παξνρέο κε ηε κνξθή αγνξάο κεηνρώλ ή κε
άιιν ηξόπν θηι, πξνο ηα βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο όπσο όθεηιε βάζεη πξνηύπνπ, ελώ αξθείηαη
ζηε γλσζηνπνίεζε κόλν ηεο ακνηβήο ΓΣ σο κέξνο ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδώλ (εηήζηνο απνινγηζκόο
FOLLI FOLLIE, ζει. 70).
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 28*
Δπενδύζεις ζε σγγενείς Δπιτειρήζεις


Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο FOLLI FOLLIE είλαη ην γεγνλόο όηη από ηηο 20 ζπλδεδεκέλεο

επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηεη, νη 18 ζπλδένληαη σο ζπγαηξηθέο θαη κόλν νη 2 αθνξνύλ ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: ε εηαηξία Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδώλ κε πνζνζηό
ζπκκεηνρήο 24,68% σο ηηο 31/12/2005 θαη ε εηαηξία MFK Fashion LTD κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο
60% σο ηνλ Ινύιην ηνπ 2006. (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 36-37). Η κεηξηθή
εηαηξία είλαη πιήξσο ζπκκνξθσκέλε κε ην πξόηππν γλσζηνπνηώληαο ηε ζπζζσξεπκέλε αμία ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηεο ΚΑΦ γηα θάζε ζπλδεδεκέλε εηαηξία (εηήζηνο απνινγηζκόο
FOLLI FOLLIE, ζει. 61-68).


Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε εηαηξία δε γλσζηνπνηεί ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγγελώλ εηαηξηώλ. Υπνζέηνπκε όηη ειιείςεη αλάινγεο
πιεξνθόξεζεο, νη ζπγγελείο εηαηξίεο δεκνζίεπζαλ ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηε κεηξηθή εηαηξία.
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 32*
Υρημαηοοικονομικά Μέζα: Γνωζηοποίηζη & Παροσζίαζη

&
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ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 39*
Υρημαηοοικονομικά Μέζα: Αναγνώριζη & Αποηίμηζη


Αξρηθά πξέπεη λα απνζαθεληζηεί, όηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ

απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ ΚΑΦ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηνπο Ιζνινγηζκνύο ηνπ νκίινπ θαη
ηεο εηαηξίαο FOLLI FOLLIE ΑΒΔΔ έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδια αξία, ζπλεπώο νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ
νκίινπ ζπκπίπηνπλ κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο εηαηξίαο. (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE,
ζει. 28).


Η εηαηξία θαηεγνξηνπνηεί θαη απνζαθελίδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

πνπ δηαζέηεη ζηηο εμήο νκάδεο (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 41):
 Γάλεηα & Απαηηήζεηο
 Γηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδύζεηο
 Φξεκαηννηθνλνκηθά

κέζα

απνηηκώκελα

ζηελ

εύινγε

αμία

κέζσ

ΚΑΦ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαγώγσλ.
Γηα θάζε θαηεγνξία, ε FOLLI FOLLIE δεκνζηεύεη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο αλαγλώξηζεο θαη
απνηίκεζεο πνπ αθνινπζεί, ρσξίο σζηόζν λα απνζαθελίδεη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκόδεη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ σπόνος αναγνώπιζηρ ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ. (παξάγξαθν 66
ηνπ ΓΛΠ 1)


Πξέπεη αθόκα λα ζεκεησζεί όηη ε εηαηξία δελ θαηνλνκάδεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο

παξαπάλσ θαηεγνξίεο νύηε ζε θύζε θαη ραξαθηεξηζηηθά νύηε ζε έθηαζε αλά θαηεγνξία.
Δπηπξνζζέησο, δελ αλαθέξεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηξίηνπο κε ζθνπό ηελ
θεξδνζθνπία, θαζώο επίζεο θαη ηνπο ζεκαληηθνύο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο.


Η

FOLLI

FOLLIE

δελ

αλαθέξεη

πνπζελά

εάλ

ζηηο

παξαπάλσ

θαηεγνξίεο

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζην θόζηνο επεηδή δελ
κπνξεί λα κεηξεζεί αμηόπηζηα ε εύινγε αμία ηνπο. Σπλεπώο, ζεσξνύκε κε απαξαίηεηεο ηηο
αλάινγεο γλσζηνπνηήζεηο.


Όζνλ αθνξά ηα σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία πος αποηιμώνηαι ζηην εύλογη αξία, ε

νηθνλνκηθή νληόηεηα επεμεγεί όηη πξνζδηνξίδεη ηελ εύινγε αμία βάζεη ησλ ηξερνπζώλ ηηκώλ ησλ
ζηνηρείσλ απηώλ, ρσξίο λα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ παξαδνρώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ ή ησλ
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ηξερνπζώλ ηηκώλ, όπσο επί
παξαδείγκαηη ηηκέο ζπλαιιαγήο ελεξγνύο αγνξάο.
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Σηελ θαηεγνξία ηεο άλσζελ παξαγξάθνπ, ε εηαηξία γλσζηνπνηεί όηη πεξηιακβάλνληαη θαη

θάπνηα παξάγσγα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Δλ αληηζέζεη κε ην πξόηππν 32, ε FOLLI FOLLIE δε
δεκνζηεύεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αμία ή ηνπο όξνπο ησλ ζπκβάζεσλ παξαγώγσλ πνπ έρεη
ζπλάςεη κε ηηο απαηηνύκελεο ιεπηνκέξεηεο.


Όπσο ππνδεηθλύεη ην πξόηππν 32 ζηελ παξάγξαθν 52 ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξία γλσζηνπνηεί

όινπο ηνπο κινδύνοςρ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ήηνη ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν,
ηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο, ηνλ θίλδπλν ηακεηαθώλ ξνώλ θαη ην ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν (εηήζηνο
απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 46).


Όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδύλνπ πνπ αθνινπζεί ε FOLLI FOLLIE, ζηελ

παξαπάλσ ζειίδα θαη θαηά πιήξε ζπκθσλία κε ηα πξόηππα, αλαγξάθεηαη όηη ε εηαηξία εθαξκόδεη
ηξεηο απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο:
 Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο πξνο ηξίηνπο γίλνληαη ζε πνιύ κεγάινπο πειάηεο, όπσο
αεξνδξόκηα, πνιπθαηαζηήκαηα θηι ώζηε ν πηζησηηθόο θίλδπλνο λα θηλείηαη ζε ρακειά
επίπεδα.
 Ωο αληηζηάζκηζε ησλ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ, ο όμιλορ έρεη πξνβή ζε ζύλαςε
ζύκβαζεο αληαιιαγήο επηηνθίσλ (interest rate swap) θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ
δηαζεζίκσλ ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πξνζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ θαη κεδεληθνύ
ξίζθνπ. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 68 ηνπ ΓΛΠ 32, ν όκηινο ζσζηά παξέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζή ηεο ζηηο επηδξάζεηο κειινληηθώλ κεηαβνιώλ ηνπ
ηζρύνληνο επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ, πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο ηακηαθέο ηεο ξνέο.
Δπηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 71 ηνπ ΓΛΠ 32, ν όκηινο θαηνλνκάδεη πνηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν επηηνθίσλ.
 Η αληηκεηώπηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ επηηπγράλεηαη κε εμηζνξξόπεζε ησλ
απαηηήζεσλ

θαη

ππνρξεώζεσλ

θαηά

λόκηζκα,

κε

πξναγνξά

θαη

πξνπώιεζε

ζπλαιιάγκαηνο.


Όζνλ αθνξά ηηο σπημαηοοικονομικέρ ςποσπεώζειρ πνπ έρεη ε εηαηξία, γλσζηνπνηείηαη κηα

ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ησλ επηκέξνπο νκάδσλ θαζ’ ππόδεημε ησλ άλσζελ πξνηύπσλ (εηήζηνο
απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 54). Δλ αληηζέζεη όκσο κε ηελ παξάγξαθν 66 ηνπ ΓΛΠ 1, ε
εηαηξία δε γλσζηνπνηεί:
 Τα θξηηήξηα πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ αλαγλώξηζεο θαη
δηαγξαθήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ.
 Τε βάζε επηκέηξεζεο ηνπ εθαξκόζηεθε γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο,
θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ηεο.
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Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 38 ηνπ πξνηύπνπ 39, ε εηαηξία όθεηιε λα γλσζηνπνηεί αλ νη

αγνξέο/πσιήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ηην ημεπομηνία
ηηρ εμποπικήρ ζςναλλαγήρ ή ηην ημεπομηνία διακανονιζμού. Η FOLLI FOLLIE δεκνζηεύεη κόλν ηε
ινγηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ επελδύζεσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ΚΑΦ ρσξίο λα αλαθέξεη θακία επηπξόζζεηε πιεξνθόξεζε
ζρεηηθά κε ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο.


Δπίζεο, ε εηαηξία δε δεκνζηεύεη ηε βάζε ζηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξνύληαη ηα

έζοδα και ηα έξοδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ησλ
ππνρξεώζεσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 66 ηνπ ΓΛΠ 1.


Η FOLLI FOLLIE δελ αλαθέξεη πνπζελά ζηνλ εηήζην απνινγηζκό ηεο εάλ έρεη θαηνρπξώζεη

λνκηθά ην δικαίυμα ζςμτηθιζμού ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ κε κηαο
αληίζηνηρεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Δπνκέλσο, ζεσξνύκε όηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην
δηθαίσκα εθ κέξνπο ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο.


Καηά ηη διαγπαθή ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ε εηαηξία γλσζηνπνηεί

πόηε θαη γηα πνηνπο ιόγνπο δηαγξάθεη ηα ζηνηρεία απηά όηαλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ
έρνπλ ηεζεί, ρσξίο όκσο λα αλαθέξεη όηη ηε ρξήζε 2005 ππήξμαλ πεξηπηώζεηο δηαγξαθήο (εηήζηνο
απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 42).


Τέινο, ε νηθνλνκηθή νληόηεηα δελ αλαθέξεη ζηνλ εηήζην απνινγηζκό ηεο πιεξνθνξίεο

ζρεηηθά κε ηπρνύζα ανακαηάηαξη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ
παζεηηθνύ, νπόηε ζπκπεξαίλνπκε όηη δελ ππήξμε ηέηνην γεγνλόο.
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 33*
Κέρδη καηά Μεηοτή


Όζνλ αθνξά ην πξόηππν 33, ε εηαηξία δεκνζηεύεη έλαλ πίλαθα κε ηα πνζά πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ αξηζκεηή θαη παξαλνκαζηή γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ βαζηθώλ θεξδώλ αλά
κεηνρή ζε επίπεδο ομίλος (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 59). Τα αληίζηνηρα ζηνηρεία
γηα ηε FOLLI FOLLIE ΑΒΔΔ δε γλσζηνπνηνύληαη ζην εηήζην δειηίν απνινγηζκνύ ηεο εηαηξίαο,
παξά κόλν σο απιό λνύκεξν ζην ηέινο ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Φξήζεο ηεο. Δπνκέλσο,
δεν έρνπκε μερσξηζηή πιεξνθόξεζε κε ηε κνξθή πίλαθα γηα ηα θέξδε αλά κεηνρή ηεο κεηξηθήο,
παξόιν πνπ ζα κπνξνύζακε λα αληιήζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε απηή
από άιια θεθάιαηα ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνύ.
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Η εηαηξία δεν αλαθέξεη όηη δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηεινύλ δπλεηηθνύο

ηίηινπο κεηαηξέςηκνπο ζε θνηλέο κεηνρέο, νύηε όηη δηαζέηεη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, νύηε όηη κεηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ ζπλέβεζαλ γεγνλόηα πνπ αθνξνύλ ηηο θνηλέο κεηνρέο, επνκέλσο
ζεσξνύκε όηη ηα παξαπάλσ γεγνλόηα νπδέπνηε έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2005.
ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 40*
Δπενδύζεις ζε Ακίνηηα


Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη από ηε ζηηγκή πνπ ζηνλ πίλαθα πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

(εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 51), ε εηαηξία δεν θαηεγνξηνπνηεί νύηε ζε ινγηζηηθή
αμία νύηε ζε πεξηγξαθή πνηα πάγηα ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο εθάζηνηε νκάδεο, ήηνη ελζώκαηα
πάγηα ηεο κεηξηθήο, επελδύζεηο ζε αθίλεηα θαη αθίλεηα δεζκεπκέλα κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο,
ε FOLLI FOLLIE δε γλσζηνπνηεί πξνζζήθεο, δηαζέζεηο, κεηαβνιέο από αλαπξνζαξκνγή εύινγεο
αμίαο, ινηπέο κεηαβνιέο θηι, πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδύζεηο ζε αθίλεηα. Τν κόλν πνπ
δεκνζηεύεηαη είλαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπλόινπ ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα δηαθξηηά από ηελ
αληίζηνηρε ησλ ππνινίπσλ ελζώκαησλ παγίσλ όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκό.


Όπσο ππνδεηθλύεη ην πξόηππν 40, ε εηαηξία ζσζηά γλσζηνπνηεί ηελ απνηίκεζε ησλ

επελδύζεσλ ζε αθίλεηα ζηελ εύινγε αμία (εηήζηνο απνινγηζκόο FOLLI FOLLIE, ζει. 41), αιιά δε
δίλεη θακία επηπξόζζεηε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο πξνζδηνξηζκνύ ηεο εύινγεο αμίαο.
Δπίζεο, δε γλσζηνπνηείηαη πνηνο πξνζδηνξίδεη ηελ εύινγε αμία ηεο επέλδπζεο, όπσο επί
παξαδείγκαηη αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθό εθηηκεηή ζηνλ ηνκέα απηό.


Διιείςεη αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο ΚΑΦ, ε εηαηξία δε δεκνζηεύεη ηα έζνδα κηζζσκάησλ

από ηελ επέλδπζε ζε αθίλεηα, ηα αληίζηνηρα ιεηηνπξγηθά έμνδα, νπζηώδεηο ζπκβαηηθέο
ππνρξεώζεηο από ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο θηι.


Τέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηηε ε FOLLI FOLLIE αλαθέξεη ηηο κεηαβνιέο ιόγσ

αλαγλώξηζεο leasing πνπ επεξέαζαλ ηελ θαζαξά ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα θαηά ηε κεηάβαζε ζηα
ΓΛΠ ζηνλ εηήζην απνινγηζκό ηεο. (ζει. 50)

*Οι δημοζιεσμένες λογιζηικές καηαζηάζεις και πληροθορίες βρίζκονηαι ζηην ιζηοζελίδα ηης
εηαιρίας www.follifollie.com
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