X-TREME STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56675/01ΝΤ/Β/04/100
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 123136099000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤ ΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης
εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
Α.
Ι.

25.376,40
41.541,38
66.917,78

0,00
848,11
848,11

25.376,40
40.693,27
66.069,67

25.376,40
28.258,28
53.634,68

0,00
848,11
848,11

25.376,40
27.410,17
52.786,57

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(91.330 μετοχές των 30,00 €)
1. Καταβλημένο

ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

175.375,20
1.684.430,36

0,00
515.584,78

175.375,20
1.168.845,58

175.375,20
1.676.154,74

0,00
425.483,90

175.375,20
1.250.670,84

56.076,26
333.990,45
1.552.018,92
3.801.891,19

48.763,69
293.086,43
643.514,41
1.500.949,31

7.312,57
40.904,02
908.504,51
2.300.941,88

55.482,07
313.990,45
1.453.841,62
3.674.844,08

43.904,29
279.076,49
509.910,66
1.258.375,34

11.577,78
34.913,96
943.930,96
2.416.468,74

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ι.

4.283,33
133.209,17
137.492,50

4.283,33
132.989,86
137.273,19

2.438.434,38

2.553.741,93

3.277.092,85
169.131,03
3.446.223,88

2.908.890,83
243.289,52
3.152.180,35

1.161.844,76

1.110.205,89

94.534,95
135.800,42

29.630,00
239.943,96

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένης χρήσεως

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα

VΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων

1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
κατά συνδεμένων επιχειρήσεων
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες
και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVI)
Γ.

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε.

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δ.

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

52.583,78

37.708,97

3.889,55
160.115,54
1.608.769,00

15.533,92
237.811,96
1.670.834,70

96.309,07
118.551,29
214.860,36

83.277,49
98.932,97
182.210,46

5.269.853,24

5.005.225,51

6.183,99

7.377,20

7.780.541,28

7.619.131,21

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

357.784,53
3.220.060,78

2.739.900,00

2.739.900,00

3.593.260,00

3.593.260,00

275.539,39

275.539,39

57.735,97
68.242,58

57.735,97
68.242,58

100.000,00
225.978,55

100.000,00
225.978,55

-77.289,44
-163.602,40
-240.891,84

-282.894,72
119.292,32
-163.602,40

200.000,00

0,00

6.793.786,10

6.671.075,54

421.236,17
132.260,30

38.846,90
131.158,64

30.725,73
79.566,43
65.262,75
103.886,70
153.817,10
986.755,18

116.390,34
69.891,33
111.421,05
149.293,15
331.054,26
948.055,67

7.780.541,28

7.619.131,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

7.457.058,24
4.123.789,21
3.333.269,03
245.668,28
3.578.937,31

Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011

8.812.367,94
5.034.248,01
3.778.119,93
442.158,88
4.220.278,81

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιά) Χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Ζημιές εις νέο

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
-76.532,80
-163.602,40
-240.135,20
756,64
-240.891,84

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
-232.406,58
119.292,32
-113.114,26
50.488,14
-163.602,40

439.718,60
3.577.845,31

3.957.467,34

1.092,00

4.397.185,94
-176.907,13

ΠΛΕΟΝ:
1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

14.874,81

35.585,99

202,29

256,92

15.077,10

35.842,91

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιά)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ

29.378,35

-14.301,25
-13.209,25

4.690,50
68.014,05

-37.578,47
-214.485,60

5.287,51
-63.323,55
-76.532,80

242.573,97
242.573,97

73.421,38

23.208,49

-17.920,98
-232.406,58

658.419,77
0,00
-76.532,80

658.419,77

0,00
-232.406,58

Γλυφάδα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 138194

ΔΗΛΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 103630

ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΡΟΖΑ-ΑΝΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 43394 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «X-TREME STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «X-TREME STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και
43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) στην κλειόμενη χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως και επί των παγίων περιουσιακών
στοιχείων συνολικού ποσού ευρώ 50 χιλ. περίπου και στις προηγούμενες χρήσεις 2008 έως και 2010 κατά ποσό ευρώ 1.310 χιλ. περίπου. Ως εκ τούτου το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκαταστάσεως και των παγίων περιουσιακών στοιχείων και
τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 1.360 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 50 χιλ. περίπου και κατά ποσό ευρώ 1.310 χιλ. περίπου
αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 226 χιλ. περίπου. Κατά την
εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 226 χιλ.
περίπου. 3) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 527 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από
την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, έπρεπε να είχε σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω
του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 527 χιλ. περίπου. 4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από
την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε
ευρώ 98 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 98 χιλ. περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 98 χιλ. περίπου. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση του 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων (1) έως και (4) και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (5) που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «X-TREME STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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