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Α. Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Κύριοι Μέτοχοι,
α

α

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.
4308/2014 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση, ήτοι από 01/01/2015 έως
31/12/2015 την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες
της εταιρίας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των
μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη
διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015, σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να
αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παραθέτονται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του
εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
Ι. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις περιόδου αναφοράς
1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων
Η δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται στην κατ’ αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανομή και προώθηση, στην Ελλάδα, την
Κύπρο, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, και την Τουρκία ολοκληρωμένων σειρών προϊόντων (συλλογών) που καλύπτουν τα
εξής είδη ένδυσης: ανεπίσημη ένδυση (casual wear), συνοδευτικά ένδυσης (αξεσουάρ), υποδήματα, οπτικά είδη, πού
φέρουν το βασικό σήμα της Fashion Box S.p.A., “REPLAY” και τα εμπορικά σήματα των εταιρειών του Ομίλου REPLAY &
SONS, REPLAY BABY, WR (We Αre Replay), REPLAY SHOES.
Η Εταιρεία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του κλάδου της ένδυσης που αφορούν την εποχικότητα εμπορευματοποίησης
των προϊόντων. Έτσι, διαθέτει δύο κύριες εμπορικές περιόδους/εποχές: άνοιξη/καλοκαίρι και φθινόπωρο/χειμώνας. Στα
μεσοδιαστήματα η Εταιρεία εμπορεύεται ειδικές συλλογές (Flash Collections) μικρότερης έκτασης, οι οποίες αποτελούνται
από είδη τα οποία φέρουν τα χαρακτηριστικά της μόδας της αντίστοιχης περιόδου στην οποία απευθύνονται.
Το ευρύ δίκτυο διανομής της FASHION BΟX ΕΛΛΑΣ ΑΕ αριθμεί στο τέλος Μαρτίου 2016, 26 σημεία πώλησης εκ των οποίων
τα 14 είναι καταστήματα Replay (7 εταιρικά Replay Stores, 4 εταιρικά Replay Outlets και 3 franchise Replay Stores), τα 7
shop in a shop (Replay stores μέσα σε πολυκαταστήματα) και τα 5 Replay Corners. Ταυτόχρονα, το δίκτυο της Εταιρείας
αριθμεί και συνεργασίες με 250 εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
1.1.

Σύνοψη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εταιρείας

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρείας
Α. Ρευστότητας
Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής(ή Γενικής) Ρευστότητας
Β.Οικονομικής Διάρθρωσης Επιχείρησης
Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης:
Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Παθητικού
Ιδια κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού
Ιδια κεφάλαια/Ξένα κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια/Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Γ.Κυκλοφοριακής Ταχύητητας των Περιουσιακών Στοιχείων & των
Υποχρεώσεων της Επιχ/σης
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

2015

2014

2,17

2,67

73,37%
22,59%
29,18%
54,04%

66,00%
29,86%
42,57%
63,94%
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Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων
Μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη σε ημέρες
Αριθμοδείκτης κυκλοφ/κής ταχύτητας απαιτήσεων
Αριθμοδείκτης κυκλοφ/κής ταχύτητας των βραχ/μων υποχρεώσεων
Αριθμοδείκτης κυκλοφ/κής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων
Δ.Δαπανών Ρευστότητας
Αριθμοδείκτης Κόστους Πωλήσεων προς πωλήσεις
Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις
Αριθμοδείκτης αμοιβών απασχολημένου προσωπικού προς πωλήσεις
Z.Αποδοτικότητας
Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας της επιχ/σεως
Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους προς καθαρές πωλήσεις
Αριθμοδείκτης Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς
καθαρές πωλήσεις
Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους προς καθαρές πωλήσεις
Η.Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης
Ι) Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων
ΙΙ) Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης
Θ.Εξέλιξης
Ι)Μεταβολή Κύκλου Εργασιών
ΙΙΙ)Μεταβολή Κερδών προ φόρων

1,47
245
201
136
3,80

1,47
245
201
111
3,34

64,75%
46,92%
18,39%

59,12%
43,82%
17,62%

-2,24%
35,25%

0,43%
40,88%

-1,05%

1,61%

-5,30%

-1,58%

-0,35
114,91%

0,76
494,57%

-6,14%
227,94%

10,52%
-58,66%

ΙΙ. Σημαντικά γεγονότα περιόδου αναφοράς
1. Ίδρυση νέας Θυγατρικής με έδρα τη Κύπρο
Η θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο FBC FASHION BOX CYPRUS LTD ίδρυσε μια νέα θυγατρική στη Κύπρο με την επωνυμία
A.& Double M.Denim World Trading Co.Ltd. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η λιανική διάθεση όλων των σημάτων (Brand
Names) του Ιταλικού ομίλου Fashion Box στην αγορά της Κύπρου.
2. Διακοπή λειτουργίας καταστήματος Γλυφάδας
Η Εταιρεία, υλοποιώντας την στρατηγική της αναδιάρθρωσης των σημείων λιανικής πώλησης προχώρησε στην διακοπή της
λειτουργίας του καταστήματος επί της Α.Μεταξά 11 –Γλυφάδα, τον Σεπτέμβριο του 2015.
3. Εποχικότητα Αποτελεσμάτων
Η εμπορική δραστηριότητα της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ, τόσο σε επίπεδο μητρικής Εταιρείας όσο και σε ενοποιημένο
χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Το ανωτέρω αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά το 1ο και 3ο τρίμηνο της χρήσης
υλοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος των παραγγελιών πωλήσεων χονδρικής, ενώ κατά το 2ο και 4ο τρίμηνο
πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο πωλήσεις λιανικής,
Αντίστοιχη εποχικότητα υφίσταται και σε επίπεδο μικτού περιθωρίου κέρδους, καθώς είναι πρόδηλο ότι οι πωλήσεις
λιανικής χαρακτηρίζονται από υψηλότερο μικτό περιθώριο σε σχέση με τις πωλήσεις χονδρικής.
4.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Τουρκίας

Η Εταιρεία προχώρησε σε ενίσχυση της επένδυσης της στην θυγατρική της Τουρκίας Fashion Box Turkey AS εντός του 2015. Συγκεκριμένα
έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής κατά € 21.564 (TL70.000). Σημειώνεται πως η εν λόγω θυγατρική δεν έχει
ξεκινήσει ακόμα τη δραστηριότητα της, καθότι είναι ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων της.

Fashion Box Ελλάς ΑΕ

Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015

5

5.

Αποτελέσματα

Η συνεχιζόμενη οικονομική αστάθεια, με τη σταδιακή συρρίκνωση της ζήτησης, τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος
καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, επηρεάζουν όλους τους παραγωγικούς τομείς της Eλληνικής οικονομίας.
Το αποτέλσμα των ανωτέρω έχουν αντίκτυπο και επηρέασαν συνακόλουθα τη δραστηριότητα της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ με
αποτέλεσμα να καταγράψει στη κλειόμενη χρήση συνολικές ζημιές € 592.739 έναντι € 180.744 την αντίστοιχη περίοδο του
2014.

III. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη
Η αγορά λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, που χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό
από την πτώση της εμπορικής κίνησης και την ταυτόχρονη συγκέντρωση σε επίπεδο προσφοράς.
Στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης των οικονομικών της μεγεθών, η Εταιρεία προσπαθεί να επεκτείνει την
δραστηριότητά της σε αγορές εκτός της Ελλάδας, καθότι το οικονομικό καθεστώς που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της
χώρας είναι ευμετάβλητο και δύσκολο. Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσεται και η επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας
στην Κύπρο και Τουρκία το 2015.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά την αποδοτικότητα των σημείων πώλησης της, πραγματοποιώντας
ενδελεχής οικονομικούς ελέγχους και προβαίνει συχνά στην υιοθέτηση μέτρων με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων. Ο
μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός της Διοίκησης της Εταιρείας για την τριετία 2016 – 2018 περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση των
σημείων πώλησης στην λιανική, με το κλείσιμο μη κερδοφόρων καταστημάτων και την αντικατάστασή τους από νέα. Στα
πλαίσια των παραπάνω, η Διοίκηση αποφάσισε και υλοποίησε εντός της χρήσης 2015 το κλείσιμο ενός καταστήματος που
δεν απέφερε τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα.
Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2016, η εταιρεία προσπαθεί με νέες επενδύσεις να ισχυροποιήσει την παρουσία της
στην εγχώρια και ξένη αγορά.
Με βάση τις επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν το 2016, κύριος στόχος είναι η διατήρηση και η
κατά το δυνατόν ενίσχυση του μεριδίου των προϊόντων REPLAY στην αγορά της casual ένδυσης.
Οι επενδύσεις για το 2016 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1. Άνοιγμα τον Απρίλιο ενός Franchise καταστήματος στην Μύκονο.
2. Ανάπτυξη δικτύου χονδρικής πώλησης στην αγορά της Τουρκίας.
3. Προσπάθεια ανεύρεσης νέου σημείου πώλησης για δημιουργία ενός εποχιακού Replay store σε κάποιο νησί από
τους δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς του καλοκαιριού (πχ Σπέτσες, Σαντορίνη, Ύδρα, Κρήτη, Ρόδος κτλ) .
Επιπρόσθετα, σε λειτουργικό επίπεδο η Διοίκηση έχει ήδη ξεκινήσει μια δυναμική πολιτική διαχείρισης της ρευστότητας, η
οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την μείωση των υποχρεώσεων, την πιο αυστηρή διαχείριση των αποθεμάτων, την
διατήρηση της υψηλού μικτού κέρδους καθώς και την περαιτέρω συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση όμως η Διοίκηση της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και στις αγορές της Ρουμανίας,
της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της Τουρκίας, όπου δραστηριοποιείται για τη δημιουργία νέων σημείων
πώλησης .
ΙV, Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
H Διοίκηση της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ παρακολουθεί στενά τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και προχωρά στη
προληπτική εφαρμογή όλων των μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση της Εταιρείας σε
Fashion Box Ελλάς ΑΕ
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χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στα επιτόκια, τις τιμές της αγοράς κτλ),
πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κτλ.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και
πιστωτές, δάνεια και υποχρεώσεις
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και το οικονομικό τμήμα
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
• αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας,
• σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των
κινδύνων και
• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης
κινδύνων.

Τρέχουσες Συνθήκες Ελληνικής Οικονομίας
Η μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των διεθνών θεσμικών αρχών μέχρι και την ημερομηνία
λήξης της παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας (30/06/2015) οδήγησε στην Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου της 28/06/2015 με την οποία οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι
στη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων (capital controls) με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Με τη νέα Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18/07/2015, αποφασίστηκε η παύση της τραπεζικής αργίας αλλά παραμένουν σε ισχύ,
έστω και με διαφοροποιήσεις, οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. Την 14/08/2015 το Ελληνικό Κοινοβούλιο
ενέκρινε την κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης. Κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής
περιόδου για την ελληνική οικονομία, η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε και συνεχίζει να διατηρεί σε ισχύ μέχρι σήμερα όλα
τα αναγκαία μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει με επάρκεια τις επιπτώσεις από την επιβολή περιορισμού κεφαλαίων στην
Ελλάδα.
Στα πλαίσια αυτά, σημειώνεται πως η Εταιρεία διέθετε επαρκή αποθέματα για την αδιάκοπη τροφοδοσία των
καταστημάτων της, ενώ η Εταιρεία είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες ώστε να τακτοποιήσει άμεσες ταμειακές ανάγκες.
Συνεπώς, ο κίνδυνος μη ομαλής συνέχισης της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της επιβολής
μέτρων περιορισμού κεφαλαίων, χαρακτηρίζεται ως χαμηλός. Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των μέτρων
περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, οι επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας ήταν περιορισμένες ως αποτέλεσμα
αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα αρθούν
εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2016 και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος
διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα
μεσομακροπρόθεσμα.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία,
ωστόσο με βάση την αξιολόγηση της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις
απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το 2015 είχαν ως συνέπεια την επιστροφή της οικονομίας στην ύφεση
μετά από μια περίοδο ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) υποχώρησε κατά -0,3% το 2015 ακολουθώντας την αύξηση +0,8% που είχε σημειωθεί κατά το προηγούμενο έτος. Εκ
νέου ανάπτυξη προβλέπεται να σημειωθεί υπό προϋποθέσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2016, καθώς η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών αναμένεται να ενισχυθεί και ορισμένες δομικές αλλαγές αναμένεται να αλλάξουν την παρούσα κατάσταση
στην οικονομία ευνοώντας τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα
λόγω της πίεσης την οποία δέχεται αυτή τη στιγμή η οικονομία, ενώ η ανεργία πιθανόν θα μειωθεί σταδιακά. Παρόλη την
αρνητική πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 2015, η συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές για πρόγραμμα στήριξης
ύψους €86 δις και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το Δεκέμβριο του 2015,
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αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες προς τη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος
στην Ελλάδα.
Αν και το προαναφερόμενο πρόγραμμα στήριξης στοχεύει στη μείωση του κινδύνου οικονομικής αποσταθεροποίησης της
Ελλάδας, παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά με την ορθή υλοποίηση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις
αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος και οι
επιδράσεις του στην οικονομία βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις, και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας, την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της και την
επέκταση των εργασιών της στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
H Εταιρεία FASHION BOX ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στην χονδρική και λιανική πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης και σε
αυτό το πλαίσιο εκτίθεται δυνητικά σε μια σειρά από κινδύνους. Οι δυνητικοί αυτοί κίνδυνοι αναλύονται κατωτέρω.
1.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα
μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά
την ημερομηνία αναφοράς. Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο είναι μικρή ως άμεσο αποτέλεσμα των
προληπτικών ενεργειών για την ασφάλιση πιστώσεων, στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ.
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις πωλήσεις χονδρικής [οι οποίες το 2015 αντιπροσωπεύουν έναντι του κύκλου εργασιών
το 59,71% (ήτοι 6,319 εκατ.), έναντι 57,79% (ήτοι € 6,515 εκατ,) το 2014], η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ έχει προχωρήσει στην
ασφάλιση των πιστώσεων πελατών χονδρικής σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60%. Σημειώνεται δε, ότι η ανωτέρω ασφάλιση
πιστώσεων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ακύρωση ή χαλάρωση των όρων της πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας
τόσο σε επίπεδο ελέγχου και πρόληψης, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης. Επιπλέον, η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με κατάλληλο ιστορικό αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε
συνεχή βάση τη χρονολογική ενηλικίωση των εισπρακτέων απαιτήσεων.
Σε ότι αφορά τις πωλήσεις λιανικής [οι οποίες το 2015 αντιπροσωπεύουν έναντι του κύκλου εργασιών το 40,29% (ήτοι €
4,264 εκατ.) έναντι 42,21% (ήτοι 4,759 εκατ,) το 2014], δεν υφίσταται ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς η εξόφληση
όλων των σχετικών πωλήσεων πραγματοποιείται είτε τις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, με αποτέλεσμα ο σχετικός
πιστωτικός κίνδυνος να είναι μηδενικός.
2.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν
συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο
κίνδυνος ζημιών. Ο κίνδυνος ρευστότητας στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία είναι αρκετά περιορισμένος καθώς:
- Για το σύνολο των πωλήσεων χονδρικής, υπάρχει σταθερή πιστωτική πολιτική, η οποία στο ανώτατο όριό της δεν
ξεπερνά τις 201 ημέρες. Σημειώνεται ότι λόγο της οικονομικής κρίσης της περιόδου η πιστωτική πολιτική της
Εταιρείας παρουσίασε μικρή αύξηση.
- Οι πωλήσεις λιανικής της Εταιρείας εξασφαλίζουν μια σημαντική παροχή λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες
ο
ο
μάλιστα εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες κατά το 2 και 4 τρίμηνο κάθε χρήσης.
- Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε επαρκή δανεισμό βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα για την κάλυψη έκτακτων ταμειακών
αναγκών εάν αυτό χρειασθεί.
- Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση
καθώς και σε εξαμηνιαία βάση
3.

Κίνδυνος επιτοκίου
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Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα
επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις
ταμειακές ροές.
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι αυξημένος για της Εταιρεία FASHION BOX ΕΛΛΑΣ καθώς η εθνική οικονομία βρίσκεται σε
ύφεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη ζήτηση και την αύξηση του spread των επιτοκίων από τις εγχώριες
τράπεζες. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεσή της στον κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον
η
αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της
αγοράς επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος επηρεάζεται από τη διακύμανση του Εuribor. Ο
δανεισμός της Εταιρείας αφορά δύο ομολογιακά δάνεια σε ευρώ (€) και έχουν εκδοθεί σε συνεργασία με την EUROBANKEΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιώς με εξαιρετικούς όρους για την Εταιρεία. Το μέσο ονομαστικό επιτόκιο δανεισμού για
τα δάνεια της Εταιρείας διαμορφώνονται στις 31/12/2015 όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:
Ομολογιακά Δάνεια σε €
Τράπεζα
Ποσοστό Επιτοκίου
EUROBANK ERGASIAS SA
5,10%
TRAPEZA ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6,32%
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός σε €
Τράπεζα
Ποσοστό Επιτοκίου
ΕΘΝΙΚΗ
6,41%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4,68%

4.

Κίνδυνος εξάρτησης από Προμηθευτές

Οι βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας αποτελούν μέλη του Ομίλου Fashion Box Spa του οποίου θυγατρική είναι και η
Fashion Box Ελλάς Α.Ε. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο κίνδυνος διακοπής της συνεργασίας με κάποιον από τους κύριους
προμηθευτές είναι μηδαμινός.
5.

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική της δε είναι να διατηρεί περίπου
το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με εξασφαλισμένη απόδοση. Στην λήξη της διαχειριστικής
περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.
6.

Συναλαγματικός κίνδυνος

Η πλειοψηφία των συναλλαγών της Εταιρείας πραγματοποιείται σε Ευρώ κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , γεγονός
που καταδεικνύει έμπρακτα την περιορισμένη έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
V. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι Εταιρείες Fashion Box Spa, New Mills, Orient Box, και Fashion Five Srl είναι μέλη του Ομίλου Fashion Box Ιταλίας του
οποίου μέλος είναι και η Fashion Box Ελλάς Α.Ε

Οι αγορές και οι πωλήσεις από 01/01-31/12/2015 της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη είναι:

FASHION BOX ROMANIA SRL
F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

ΑΓΟΡΕΣ 2015
3.032
60.956

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015
181.257
177.465
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A & DOUBLE M. DENIM WORLD TRADING LTD
FASHION ΒΟΧ SPA
NEW MILLS SRL
FASHION BOX SWITZERLAND AG
ORIENT BOX LIMITED
FASHION FIVE SRL-FISCAL REPR/VE OF ORIENT BOX LTD
Σύνολο

24.422
4.741.356
11.964
(25)
14.321
1.567.216
6.423.242

174.248
9.710
0
0
65.001
0
607.681

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από 01/01-31/12/2015 της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη είναι:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2015
31/12/2015
FASHION BOX ROMANIA SRL
1.202.886
0
F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD
395.980
0
FASHION BOX TURKEY A.S
5.860
0
A & DOUBLE M. DENIM WORLD TRADING LTD
82.251
0
FASHION ΒΟΧ SPA
0
2.113.459
NEW MILLS SRL
0
7.564
ORIENT BOX LIMITED
0
7.413
FASHION FIVE SRL-FISCAL REPR/VE OF ORIENT BOX LTD
0
365.859
Σύνολο
1.686.977
2.494.294
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών οργάνων διοίκησης της εταιρείας αναλύονται ως
ακολούθως:
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας
1/1 - 31/12/2015
1/1 - 31/12/2014
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
255.150
255.150
Αμοιβές Διευθυντών
97.470
97.510
Σύνολο
352.620
352.660
Οι συναλλαγές με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών οργάνων διοίκησης της εταιρείας αναλύονται
ως ακολούθως:

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Τσουβελεκάκης Κωνσταντίνος
Τσουβελεκάκης Δημήτρης
Σύνολο

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

10.303
2.531
12.834

4.107
3.102
7.209

Οι απαιτήσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών οργάνων διοίκησης της εταιρείας αναλύονται
ως ακολούθως:

Από πωλήσεις εμπορευμάτων
Τσουβελεκάκης Κωνσταντίνος
Τσουβελεκάκης Δημήτρης
Σύνολο

Fashion Box Ελλάς ΑΕ

31/12/2015

31/12/2014

230
2.531
2.761

876
379
1.255
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Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις οικογένειές τους).

VΙ. Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.

VII. Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της Εταιρείας.
Τέλος να σας ζητήσουμε να λάβετε υπόψη το συνημμένο στην έκθεση αυτή Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτης.

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Δ. Τσουβελεκάκης
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Β. Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –
ης
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ κατά την
Fashion Box Ελλάς ΑΕ
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η

31 Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Λασανιάνος
ΑΜ. ΣΟΕΛ. 25101
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Γ. Οικονομικές Καταστάσεις
Ισολογισμός
Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων
ΙΙ.Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2015

4.1.1.1
4.1.1.2

339.288
345.945
685.234

445.935
424.588
870.523

4.1.2.1

49.878
49.878

69.447
69.447

4.1.3.1

132.672

145.614

4.1.3.2

40.320

18.756

172.992
908.104

164.370
1.104.339

4.2.1

3.796.275
3.796.275

3.650.715
3.650.715

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

5.963.626
1.940
52.885
11.832
1.595.136
7.625.419
11.421.693
12.329.798

6.064.825
1.940
41.770
8.814
441.487
6.558.836
10.209.551
11.313.890

31/12/2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

31/12/2014

31/12/2014

Σημείωση
4.3.1

5.463.850
5.463.850

5.463.850
5.463.850

4.3.2

(2.678.535)
(2.678.535)
2.785.315

(2.085.797)
(2.085.797)
3.378.053

4.4.1

258.339

233.721

Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

31/12/2015
239.591
497.930

31/12/2014
235.280
469.001

4.5.1.1

3.773.049
3.773.049

3.640.000
3.640.000

4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.2.3
4.5.2.4
4.5.2.5
4.5.2.6
4.5.2.7

248.049
1.133.449
2.596.762
276.749
89.822
905.399
23.273
5.273.504
9.046.553

282.785
1.360.000
987.154
222.653
95.324
869.887
9.033
3.826.836
7.466.836

12.329.798

11.313.890

4.4.2

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Σημείωση
4.6
4.7

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

4.8.1
4.8.2
4.9
4.10

1/1-31/12/2015
10.583.195
(6.853.045)
3.730.150
0
3.730.150
(1.033.671)
(3.614.696)
(9.143)
(51.310)

1/1-31/12/2014
11.275.114
(6.666.264)
4.608.850
22.909
4.631.759
(1.001.061)
(3.699.280)
(4.426)
(81.639)

4.11

(42.296)

0

4.12

744.694
(276.272)
994
(317.461)
(592.739)
0
(592.739)

203.294
48.646
11.198
(240.588)
(180.744)
0
(180.744)

4.13.1
4.13.2
4.14

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου
Ποσά σε €

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01.01.2014
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Αποτελέσματα περιόδου

5.463.850

Υπόλοιπο 31.12.2015

5.463.850

5.463.850

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο

(1.905.052)
(180.744)
(2.085.797)
(592.739)

3.558.798
(180.744)
3.378.053
(592.739)

(2.678.535)

2.785.315

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
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Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος)

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Σύνολο
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Σύνολο
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Σύνολο
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

31/12/2015
(592.739)

31/12/2014
(180.744)

165.409
(618.995)
42.296
316.467
(687.562)

133.031
(178.429)
81.639
229.390
84.887

471.264
131.109
1.653.858
2.256.230

(611.977)
(566.244)
(629.585)
(1.807.806)

(317.461)
54.097
(263.364)

(298.721)
72.679
(226.042)

(21.564)
(2.848)
994
(23.417)

(18.083)
(46.549)
11.198
(53.435)

(128.238)
(128.238)

1.478.900
1.478.900

1.153.649
441.487
1.595.136

(523.496)
964.982
441.487

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
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Δ. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1.

Γενικές Πληροφορίες

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο
Eligio Volpi
Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης
Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης
Luigi Buziol
Sandro Salvadego

Πατρώνυμο
Antonello
Γεώργιος
Δημήτριος
Giuzeppe
Pierino

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Αντ/δρος & Αν/της Δ/νων Σύμβουλος
Δ/νων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Τα παραπάνω αναφερόμενα άτομα ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
Η εταιρεία FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ συστάθηκε στην Αθήνα το 2005 ως
Ανώνυμη Eταιρία με βάση το νόμο περί ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920 και η έδρα της βρίσκεται στην Νέα Ιωνία Αττικής,
επί της οδού Καποδιστρίου 88 (Τ.Κ 14235).
Η δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται στην κατ’ αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανομή και προώθηση ολοκληρωμένων
σειρών προϊόντων (συλλογών) ένδυσης και υπόδησης που καλύπτουν τα εξής είδη: ανεπίσημη ένδυση (casual wear),
συνοδευτικά ένδυσης (αξεσουάρ), υποδήματα, οπτικά είδη, πού φέρουν το βασικό σήμα της Fashion Box Group S.p.A.,
“REPLAY” και τα εμπορικά σήματα των εταιρειών του Ομίλου REPLAY & SONS, REPLAY BABY, WR, REPLAY KNITWEAR,
REPLAY SHOES.
Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα που προωθούνται από την Εταιρία καλύπτουν τις εξής κατηγορίες:
• Ανεπίσημα Ενδύματα (Casual wear): Ανδρικές και γυναικείες σειρές
• Ενδύματα Jeans wear: Ανδρικές και γυναικείες σειρές
• Πλεκτά: Ανδρικές και γυναικείες σειρές
• Αξεσουάρ Ένδυσης: Είδη ταξιδιού, γάντια, ζώνες, τσάντες, καπέλα, κοσμήματα (Faux bijoux), γυαλιά οράσεως και ηλίου
• Βρεφικά και παιδικά ενδύματα: Καλύπτουν τις ηλικίες από 6 μηνών έως 16 ετών
• Υποδήματα: Ανδρικά και γυναικεία
Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Αθηνών με Αρ. ΓΕΜΗ: 6447301000 και καταχωρημένη στα μητρώα της
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών με ΑΦΜ: 998935256.
Η Εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Η Εταιρεία ανήκει με βάση την παρ.5 του Αρθρου 2 του Ν.4308/2014 στη Μεσαία κατηγορία οντοτήτων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος 01.01.201531.12.2015) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ της Εταιρείας στις 24/3/2016, και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.fashionbox.gr .
Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
που καταρτίζει η μητρική εταιρεία “FASHION BOX SPA” με έδρα το Asolo της Ιταλίας και διεύθυνση Via Marcoai 1-30011
Asolo(TV) Italy, με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής, μέσω της Fashion Box Netherlands BV, 61,8%.
Οι συμμετοχές της Fashion Box ελλάς ΑΕ στο κεφάλαιο άλλων oντοτήτων είναι οι κάτωθι:
Fashion Box Ελλάς ΑΕ
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Εταιρεία
F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD,
Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου
FASHION BOX ROMANIA SRL,
Sector 2,Str.Dragos Voda, Nr.53,Etaj 1,Camera 13- Bucuresti Romania
FASHION BOX TURKEY TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.
Büyükdere Cad. İstanbul İmar İş Merkezi No:48/3 Oda No:1 Mecidiyeköy – Şişli /
İstanbul
F.B.C. PROPERTIES LTD,
Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου
A.& Double M.Denim World Trading Co.Ltd
Στασικράτους 20Β- 1065, Λευκωσία, Κύπρος

Δραστηριότητα

% συμμετοχής

Λιανικό Εμπόριο

100% άμεση

Λιανικό Εμπόριο

100% άμεση

Λιανικό Εμπόριο

100% άμεση

Προστασία
ενοικιοστασίου

100% άμεση

Λιανικό Εμπόριο

51% έμμεση

Η εταιρεία εντός της χρήσης και προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο, προχώρησε στην ίδρυση
νέας θυγατρικής, με την επωνυμία «A. & DOUBLE M. DENIM WORLD TRADING CO. LIMITED», συμμετέχοντας μέσω της
θυγατρικής «F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD» με 51% στο εταιρικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Το κόστος της
συμμετοχής ανήλθε στα 1.020 € και αφορά 1.020 εταιρικά μερίδια.
Αναφορικά με τη θυγατρική εταιρεία «F.B.C. PROPERTIES LTD» διευκρινίζεται ότι αυτή συστήθηκε αποκλειστικά για τη
διευθέτηση νομικών θεμάτων που αφορούν την προστασία της επαγγελματικής στέγης (ενοικιοστασίου) σύμφωνα με την
Κυπριακή Νομοθεσία και έκτοτε καμία οικονομική δραστηριότητα δεν ασκεί.
2.

Γενικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναλύονται στη
συνέχεια.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
η
η
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2015 (1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2015) είναι
σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Ν.4308/2014, και δεν έχει γίνει καμία παρέκκλιση. Επίσης, οι εν λόγω
Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει των θεμελιωδών παραδοχών του δεδουλευμένου και της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern). Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12
μηνών μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιμετρώνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του Ν. 4308/2014, με βάση
το ιστορικό κόστος.
Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των
συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης.
Επίσης, το κάθε κονδύλι των καταστάσεων αναγράφεται μαζί με το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης περιόδου, για
λόγους συγκρισιμότητας. Από την εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308), δεν
επήλθε καμία επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια, στον Κύκλο Εργασιών, και στα Αποτελέσματα μετά από φόρους της
προηγούμενης χρήσης της Εταιρείας. Οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε
να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
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Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων.
3.

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
3.1 Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος (το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει
το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση) μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών και αναλύονται ως εξής:
Περιγραφή
Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής

Συντελεστής απόσβεσης

βάσει σύμβασης μίσθωσης
6,25 έτη
10 έτη
5 έτη

16%
10%
20%

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, εάν αυτό
θεωρηθεί αναγκαίο.
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ενσώματων παγίων χρεώνονται στα αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν.
Ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου αυτού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την
απόσυρση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και
της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού, και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

3.2 Άυλα πάγια στοιχεία
Στα άυλα πάγια στοιχεία περιλαμβάνονται ο αέρας των καταστημάτων, λογισμικά προγράμματα και τα λοιπά έξοδα
πολυετούς απόσβεσης που είχαν αναγνωριστεί σε προηγούμενες χρήσεις.
3.2.1 «Αέρας» καταστημάτων: Ο «αέρας» των καταστημάτων αποτιμάται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο σε διάρκεια 10 ετών . Το εν λόγω στοιχείο είναι πλήρως
αποσβεσμένο.
3.2.2 Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία ανέρχεται στα 5 έτη.
3.2.3 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης: Τα λοιπά εξοδα πολυετούς απόσβεσης αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρεχται στα 10 έτη. Σημειώνεται πως τα λοιπά έξοδα πολυετούς
απόσβεσης που είχαν ααγνωριστεί σύμφωνα με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, θα συνεχίσουν να
εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεση τους βάσει των
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κείμενων φορολογικών διατάξεων και το άρθρ 37 παρ. 5 του Ν.4308. Σχετικά έξοδα που πραγματοποιούνται από
1/1/2015 και εξής, αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.3 Συμμετοχές σε θυγατρικές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως
καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία
θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή,
στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας

3.4 Αποθέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν τα είδη ένδυσης και τα συναφή αυτών αξεσουάρ που αγοράστηκαν.
Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα σε κατάσταση προς
πώληση.
Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία
επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
3.6 Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους και μεταγενέστερα ελέγχονται για ζημιές
απομείωσης όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται
με βάση τους συμβατικούς όρους. Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η
αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους
σχετικούς κινδύνους. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι
δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
3.7 Προπληρωμένα έξοδα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν
ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του
σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του
ποσού.
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Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται
να ληφθεί.
3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο, καθώς και
βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή
λιγότερο.
3.9 Καταβεβλημένο Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική
έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των
ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.
3.10 Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
• Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε
είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση,
ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το
υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
• Προβλέψεις για παροχές λόγω συνταξιοδότησης
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους αφορούν την πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία που σχηματίζεται στο τέλος κάθε χρήσης, και καλύπτει την αποζημίωση εξόδου του εργαζομένου από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου
μήνα πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας υπο καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Περαιτέρω για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβάνεται υπ΄ οψιν το 40% της υποχρέωσης καταβολής
αποζημίωσης του εργοδότη.
Για εργαζόμενους που την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4093/2012, δηλ. την 12.11.2012, είχαν συμπληρώσει 17 έτη
προυπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, τότε καταβάλεται αποζημίωση απόλυσης, επιπλέον της προηγούμενης παραγράφου
οποτεδήποτε και εάν απολυθούν, ένας επιπλέον μισθός για κάθε ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη πέραν των δέκα
επτά ετών. Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο
απόλυσής του, και ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν
υπερβαίνουν το πόσο των € 2.000.
• Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε
όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελούσια) αποχώρηση.
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Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της
υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης
κάθε Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να
απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
3.11 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια, εμπορικές και άλλου είδους
υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο κονδύλι
“Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις”.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του
χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
3.12 Δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας. Όλα
τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι το οφειλόμενο ποσό σχετικά με τον δανεισμό, εφόσον η
επιμέτρηση με τον κανόνα αυτόν έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.13 Φόρος Εισοδήματος
Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
a)
Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
b)
Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία
βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.
3.14 Αναγνώριση εσόδων και δαπανών
•

Έσοδα:Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετά την αφαίρεση του
φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. H εταιρεία για πωλήσεις
εμπορευμάτων μέρος των οποίων ενδέχεται να επιστραφεί στο τέλος κάθε σεζόν, σχηματίζει σχετική πρόβλεψη σε βάρος
των αποτελεσμάτων της περιόδου. Ο υπολογισμός των εν λόγω προβλέψεων έχει πραγματοποιηθεί με βάση τα στατιστικά
στοιχεία επιστροφών πωλήσεων προγενέστερων περιόδων.
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Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την πραγματική απόδοση του στοιχείου του
ενεργητικού.
•

Έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης κατά τη χρήση της υπηρεσίας ή
την ημερομηνία δημιουργίας του.
Έξοδα χρηματοδότησης: Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται.
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4.

Πληροφορίες για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

4.1. Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
4.1.1 Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής:
4.1.1.1 Ακίνητα

Ποσά σε €

Οικόπεδα

Αξία Κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2014

6.797

Σωρευμένες Αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2014
Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2014
Σωρευμένες Αποσβέσεις/Απομειώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2014
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2014
Πωλήσεις περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις μειώσεων
Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2015
Σωρευμένες Αποσβέσεις/Απομειώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2015
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2015

Ακίνητα
Τεχνικά Εργα
Κτίρια
σε Ακίνητα
Τρίτων
2.703
1.030.143

Σύνολο
1.039.643

0

0

(564.254)

(564.254)

6.797
0
6.797

2.703
0
2.703

465.889
(29.454)
1.030.143

475.389
(29.454)
1.039.643

0

0

(593.708)

(593.708)

6.797
0
0
0
0
0
6.797

2.703
0
0
0
0
0
2.703

436.435
(108.380)
(10.445)
(63.593)
69.026
6.747
911.318

445.935
(108.380)
(10.445)
(63.593)
69.026
6.747
920.818

0

0

(581.529)

(581.529)

6.797

2.703

329.788

339.288

4.1.1.2 Λοιπός Εξοπλισμός

Ποσά σε €
Αξία Κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2014
Σωρευμένες Αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2014
Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις μειώσεων
Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2014
Σωρευμένες Αποσβέσεις/Απομειώσεις την 31η
Δεκεμβρίου 2014
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

Μεταφορικά
Μέσα
4.347

Λοιπός Εξοπλισμός
Η/Υ &
Έπιπλα &
Λοιπός
Μηχανές
Σκεύη
Εξοπλισμός
Γραφείου
1.531.079
247.271
372.469

Σύνολο
2.155.166

(2.445)

(1.177.317)

(221.646)

(193.886)

(1.595.294)

1.902
0
0
(696)
0
4.347

353.762
20.827
0
(24.072)
(55.816)
3.777
1.527.834

25.626
9.276
0
0
(10.078)
0
256.547

178.583
1.840
(530)
(70.460)
(18.470)
9.116
303.319

559.872
31.943
(530)
(94.533)
(85.059)
12.894
2.092.047

(3.141)

(1.229.355)

(231.724)

(203.239)

(1.667.459)
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Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2014
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις μειώσεων
Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2015
Σωρευμένες Αποσβέσεις/Απομειώσεις την 31η
Δεκεμβρίου 2015
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2015

1.206
0
0
(2.151)
(351)
0
1.554
2.196

298.479
14.046
(10.970)
0
(53.022)
327
0
1.530.910

24.824
4.820
(3.140)
0
(10.802)
468
0
258.227

100.080
1.196
(5.172)
0
(18.072)
2.626
0
299.344

424.588
20.062
(19.282)
(2.151)
(82.247)
3.421
1.554
2.090.677

(1.938)

(1.282.050)

(242.058)

(218.685)

(1.744.731)

258

248.860

16.169

80.658

345.946

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των ενσώματων πάγιων έναντι του δανεισμού.
4.1.2 Άυλα πάγια στοιχεία
4.1.2.1 Λοιπά Αυλα Στοιχεία

Η κίνηση των σχετικών λογαριασμών έχει ως εξής:
Ποσά σε €

"Αέρας"
Καταστημάτων

Λογισμικά
προγράμματα

900.000

588.616

Λοιπά
Εξοδα
Πολυετούς
Απόσβεσης
383.560

(900.000)

(588.090)

(311.258)

(1.799.348)

0
0
0
900.000

527
0
(209)
588.616

72.301
15.136
(18.309)
398.696

72.828
15.136
(18.518)
1.887.312

(900.000)

(588.299)

(329.567)

(1.817.865)

0
0
900.000

318
(198)
588.616

69.129
(19.370)
398.696

69.447
(19.568)
1.887.312

(900.000)

(588.497)

(348.937)

(1.837.434)

0

119

49.759

49.878

Αξία Κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2014
Σωρευμένες Αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2014
Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2014
Σωρευμένες Αποσβέσεις/Απομειώσεις την 31η
Δεκεμβρίου 2014
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2015
Σωρευμένες Αποσβέσεις/Απομειώσεις την 31η
Δεκεμβρίου 2015
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2015

Σύνολο
1.872.176

4.1.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
4.1.3.1 Δάνεια και απαιτήσεις

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από δοσμένες εγγυήσεις
Δοσμένες εγγυήσεις μισθωμάτων
Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ
Δοσμένες εγγυήσεις ΕΥΔΑΠ
Δοσμένες εγγυήσεις μίσθωσης αυτοκινήτων
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

31/12/2015
116.580
4.580
22
1.290

31/12/2014
129.522
4.580
22
1.290
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Δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους
Σύνολο

10.200
132.672

10.200
145.614

4.1.3.2 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Οι συμμετοχές της Εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων οντοτήτων αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Συμμετοχές σε
θυγατρικές
επιχειρήσεις
Fashion Box Cyprus Ltd
Fashion Box Romania Srl
Fashion Box Turkey A.S.
Fashion Box Properties Ltd
Σύνολο

522.534
1.025.000
39.647
1.576
1.588.757

Οφειλόμενες
δόσεις
0
0
0
(903)
(903)

Μείον:
Πρόβλεψη για
υποτίμηση
συμμετοχής
(522.534)
(1.025.000)
0
0
(1.547.534)

Λογιστική
Αξία
0
0
39.647
673
40.320

31/12/2014
Συμμετοχές σε
θυγατρικές
επιχειρήσεις
Fashion Box Cyprus Ltd
Fashion Box Romania Srl
Fashion Box Turkey A.S.
Fashion Box Properties Ltd
Σύνολο

522.534
1.025.000
18.083
1.576
1.567.193

Οφειλόμενες
δόσεις
0
0
0
(903)
(903)

Μείον:
Πρόβλεψη για
υποτίμηση
συμμετοχής
(522.534)
(1.025.000)
0
0
(1.547.534)

Λογιστική
Αξία
0
0
18.083
673
18.756

Η Εταιρεία κατά την χρήση 2015 συμμετείχε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποίησε η θυγατρική της
Fashion Box Turkey AS κατά το ποσό των € 21.564. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αξία της συμμετοχής να ανέλθει στο ποσό των
€ 39.647 (120.000 TL), ενώ το ποσοστό συμμετοχής παρέμεινε σταθερό (100%).
Σε σχέση με τη θυγατρική εταιρεία «F.B.C. PROPERTIES LTD» διευκρινίζεται ότι αυτή συστήθηκε αποκλειστικά για τη
διευθέτηση νομικών θεμάτων που αφορούν την προστασία της επαγγελματικής στέγης (ενοικιοστασίου) σύμφωνα με την
Κυπριακή Νομοθεσία και έκτοτε καμία οικονομική δραστηριότητα δεν ασκεί.
4.2 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
4.2.1 Αποθέματα

Τα αποθέματα της Εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής:
Αποθέματα Εμπορευμάτων
Ενδύματα
Υποδήματα
Αξεσουάρ
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

31/12/2015
3.088.868
558.478
199.789

31/12/2014
3.486.748
613.822
219.520
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Υλικά Συσκευασίας & Λοιπά
Αναλώσιμα Υλικά
Σύνολο αποθεμάτων
Μείον: Προβλέψεις απαξίωσης
Καθαρή λογιστική αξία

93.775

92.083

3.940.910
(144.635)
3.796.275

4.412.173
(761.458)
3.650.715

Η εταιρεία για τα αποθέματα συνολικής αξίας € 445.188 των ετών 2012 και πριν, έχει προβεί σε σχηματισμό πρόβλεψης
απομείωσης των αποθεμάτων κατά € 144.635 ή κατά 32% της αξίας τους.
Η πρόβλεψη απομείωσης επιβάρυνε τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων.
Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2015 και περιλαμβάνεται στο
κόστος πωληθέντων της εταιρείας, ανέρχεται στα € 6.853.045 και € 6.666.264 για τη χρήση του 2014 αντίστοιχα.
Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα.
Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας πώλησης των αποθεμάτων η διοίκηση λαμβάνει υπόψη της τα πιο αξιόπιστα
στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκτίμηση.

4.2.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές
4.2.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014, αναλύονται ως εξής:
Εμπορικές απαιτήσεις:
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες πελατών
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες
Πιστωτικές κάρτες
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρή λογιστική αξία

31/12/2015
4.385.450
863.323
711.661
80.500
943.645
48.295
7.032.874
(1.069.249)
5.963.626

31/12/2014
4.688.222
1.108.610
310.057
96200
920.330
41.755
7.165.175
(1.100.350)
6.064.825

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό
πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος απομείωσής τους και ορισμένες από αυτές έχουν
υποστεί απομείωση, για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη € 1.069.249 έναντι € 1.100.350 το 2014. Οι
απαιτήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες της εταιρείας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες.
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4.2.2.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Τα δουλευμένα έσοδα της εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έσοδα εισπρακτέα-ΙΚΑ
Σύνολο

31/12/2015
1.940
1.940

31/12/2014
1.940
1.940

4.2.2.3 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής:

Βραχ/μες απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις
Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι & Παρακρ/νοι Φόροι
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι
Προκαταβολές σε πιστωτές
Σύνολο

31/12/2015
5.860
183
3.764
43.078
52.885

31/12/2014
0
2.741
9.218
29.811
41.770

4.2.2.4 Προπληρωμένα έξοδα

Τα προπληρωμένα έξοδα της εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
31/12/2015
31/12/2014
Προπληρωμένα Ενοίκια
6.605
6.605
Προπληρωμένα Ασφάλιστρα
3.747
998
Λοιπά προπληρωμένα έξοδα
1.480
1.210
Σύνολο
11.832
8.814

4.2.2.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
31/12/2015
43.528
1.551.608
1.595.136

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2014
26.459
415.028
441.487

Δεν υπάρχουν δεσμευμένες καταθέσεις την 31/12/2015.
4.3 Καθαρή θέση
4.3.1 Καταβεβλημένο Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €5.463.850 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 546.385 κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μία.
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Η μετοχή της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπα 01/01/2014

Αριθμός
μετοχών
546.385

Αξία
μετοχών
5.463.850

5.463.850

Υπόλοιπα 31/12/2014

546.385

5.463.850

5.463.850

Υπόλοιπα 31/12/2015

546.385

5.463.850

5.463.850

Καθαρή θέση

Σύνολο

4.3.2 Αποτελέσματα εις νέον

Ο λογαριασμός αποτελέσματα εις νέον της Εταιρείας την 31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:
Κέρδη/Ζημίες
προηγ/νων
χρήσεων
(1.905.052)

Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014
Κέρδη/Ζημιές περιόδου 2014 μετά από φόρους
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις Νέον κατά την 31η Δεκεμβρίου
2014
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015
Κέρδη/Ζημιές περιόδου 2015 μετά από φόρους
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις Νέον κατά την 31η Δεκεμβρίου
2015

Κέρδη/Ζημίες
χρήσεως

Αποτελέσματα
εις νέον

0

(1.905.052)

(180.744)

(180.744)

(1.905.052)

(180.744)

(2.085.797)

(2.085.797)

0

(2.085.797)

(592.739)

(592.739)

(592.739)

(2.678.535)

(2.085.797)

4.4 Προβλέψεις
4.4.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Η ανάλυση των υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό της Εταιρείας έχει ως εξής:
Πρόβλεψη παροχών
σε εργαζομένους
λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2014
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

227.585
24.026

Αναστροφή προβλέψεων προηγούμενων περιόδων λόγω αποχώρησης των εργαζομένων

(17.890)

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2014
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αναστροφή προβλέψεων προηγούμενων περιόδων λόγω αποχώρησης των εργαζομένων
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2015

233.721
43.944
(19.327)
258.339
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4.4.2 Λοιπές προβλέψεις

•

Πρόβλεψη Επιστροφών πωληθέντων αναφέρεται σε πωλήσεις εμπορευμάτων της Εταιρείας προς διάφορα
πολυκαταστήματα, από τα οποία ενδέχεται να επιστραφεί μέρος αυτών, στο τέλος κάθε σεζόν. Ο υπολογισμός των
αντίστοιχων προβλέψεων κάθε περιόδου, έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τα ιστορικά ποσοστά των αντίστοιχων
επιστροφών. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό των € 239.591 την 31/12/2015, αφορά προβλέψεις ενδεχόμενων
επιστροφών εμπορευμάτων στο α΄ εξάμηνο του 2016.

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων της εταιρείας έχει ως εξής:
Προβλέψεις επιστροφών
πωλήσεων
Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2014

235.280

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2014

235.280

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2015

4.312
239.591

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
αντανακλούν την εκτιμώμενη αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν.
4.5 Υποχρεώσεις
4.5.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανά έτος καταβολής στη χρήση που έληξε την 31/12/2015, αναλύονται ως
εξής:
4.5.1.1 Δάνεια

Ομολογιακά δάνεια
Eurobank-Ergasias AE
Τράπεζα Πειραιώς
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
ΕΤΕ
Τράπεζα Πειραιώς
Σύνολο

2017

2018

2019

Σύνολο

1.000.000
1.010.000

700.000
0

510.000
0

2.210.000
1.010.000

67.600
121.766

67.600
127.907

33.800
134.376

169.000
384.049

2.199.366

895.507

678.176

3.773.049

Οι αντίστοιχες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανά έτος καταβολής στη χρήση που έληξε την 31/12/2014,
αναλύονται ως εξής:
2016
Ομολογιακά δάνεια
Eurobank-Ergasias AE
Τράπεζα Πειραιώς
Σύνολο

Fashion Box Ελλάς ΑΕ

2017

2018

Σύνολο

800.000
660.000

1.000.000
680.000

500.000

2.300.000
1.340.000

1.460.000

1.680.000

500.000

3.640.000

Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015

31

H Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του προγράμματος αποπληρωμής των ομολογιακών της δανείων ως
εξής:
a) Με την τράπεζα Πειραιώς συμφωνήθηκε η αποπληρωμή του ανεξόφλητου δανείου των € 1.670.000 να γίνει
σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα:
Σύνολο καταβολών ανά έτος
660.000
1.010.000
1.670.000

Ετος
2016
2017

Για την αναδιάρθρωση του εν λόγω ομολογιακού δόθηκε εκ νέου corporate guarantee του Διοικητικού Συμβουλίου της
μητρικής εταιρείας Fashion Box Spa, μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της
Fashion Box Ελλάς ΑΕ, δηλ. μέχρι το 61,49% της συμμετοχής της, όπου εγγυάται την ομαλή αποπληρωμή των ομολογιών
του ανεξόφλητου δανείου.
b)

Με την τράπεζα Eurobank-Ergasias SA συμφωνήθηκε η αποπληρωμή του ανεξόφλητου δανείου των € 2.500.000
να γίνει σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα:
Σύνολο καταβολών ανά έτος
290.000
1.000.000
700.000
510.000
2.500.000

Ετος
2016
2017
2018
2019

Για την αναδιάρθρωση του εν λόγω ομολογιακού παρασχέθηκε επιστολή (Letter of Comfort) της διοίκησης της μητρικής
εταιρείας Fashion Box Spa, μέχρι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Fashion Box Ελλάς
ΑΕ, δηλ. μέχρι το 61,49% της συμμετοχής της, όπου βεβαιώνει ότι είναι πολιτική των θυγατρικών της να διεξάγουν τις
οικονομικές τους υποθέσεις και να διασφαλίζουν τους πόρους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους που απορέουν από οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική υποχρέωση.
4.5.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας στη χρήση που έληξε την 31/12/2015 και την αντίστοιχη χρήση που έληξε
την 31/12/2014, αναλύονται ως εξής:
4.5.2.1 Δάνεια

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
31/12/2014
ΕΤΕ
248.049
282.785
Σύνολο
248.049
282.785
4.5.2.2 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

Το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων αναλύεται ως εξής:
Eurobank-Ergasias AE (Βραχ/μο μέρος ομολογιακού δανείου)
Τράπεζα Πειραιώς (Βραχ/μο μέρος ομολογιακού δανείου)
Τράπεζα Πειραιώς (Βραχ/μο μέρος μακρ/μου δανείου)
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

31/12/2015
290.000
660.000
115.849

31/12/2014
700.000
660.000
0
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ΕΤΕ(Βραχ/μο μέρος μακρ/μου δανείου)
Σύνολο

67.600

0

1.133.449

1.360.000

•
a)

Εξασφαλίσεις μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων:
Για το ομολογιακό δάνειο που έχει εκδοθεί σε συνεργασία με τη Eurobank-Ergasias δεν έχει δοθεί καμία
εμπράγματη ή άλλου είδους εξασφάλιση. Στην αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου που ολοκληρώθηκε στο Α
τρίμηνο του 2016, παρασχέθηκε επιστολή (Letter of Comfort) της διοίκησης της μητρικής εταιρείας Fashion Box
Spa, μέχρι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Fashion Box Ελλάς ΑΕ, δηλ.
μέχρι το 61,49% της συμμετοχής της, όπου βεβαίωνε ότι είναι πολιτική των θυγατρικών της να διεξάγουν τις
οικονομικές τους υποθέσεις και να διασφαλίζουν τους πόρους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορέουν από οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική υποχρέωση.
b) Για το ομολογιακό δάνειο που έχει εκδοθεί σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς έχει δοθεί corporate
guarantee του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας Fashion Box Spa, μέχρι το ποσοστό συμμετοχής της
στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Fashion Box Ελλάς ΑΕ, δηλ. μέχρι το 61,49% της συμμετοχής της, όπου
εγγυάται την ομαλή αποπληρωμή των ομολογιών του ανεξόφλητου δανείου.
a) Για το μακροπρόθεσμο δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας των € 499.898, έχουν δοθεί ως εξασφάλιση
ισόποσης αξίας επιταγές εισπρακτέες πελατών της εταιρείας.
b) Για το μακροπρόθεσμο δάνειο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος έχουν δοθεί ως εξασφάλιση επιταγές εισπρακτέες
πελατών της Εταιρείας σε ποσοστό 110 % του 50% του αρχικού κεφαλαίου (€270.400), δηλ. επιταγές αξίας €
150.253.
a) Για το βραχυπρόθεσμο δάνειο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος έχουν δοθεί ως εξασφάλιση επιταγές εισπρακτέες
πελατών της Εταιρείας σε ποσοστό 110 % του αρχικού κεφαλαίου(€ 290.000), δηλ. επιταγές αξίας € 318.239.
4.5.2.3 Εμπορικές Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων της εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 έχουν ως εξής:

Προμηθευτές Εμπορευμάτων Εσωτερικού
Προμηθευτές Εμπορευμάτων Εξωτερικού
Σύνολο

31/12/2015
66.413
2.530.348

31/12/2014
66.413
920.741

2.596.762

987.154

Δεν υπάρχουν εμπορικές υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες. Οι εμπορικές υποχρεώσεις προς τη μητρική εταιρεία
Fashion Box Spa ανέρχονται την 31/12/2015 και την 31/12/2014 σε € 2,12εκ. και € 0,37εκ. αντίστοιχα.
4.5.2.4 Λοιποί Φόροι καιΤέλη

Η ανάλυση των υποχρεώσεων από λοιπούς φόρους καιτέλη της Εταιρείας, έχει ως εξής:
31/12/2015 31/12/2014
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
243.601
191.536
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
23.305
23.180
Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων
516
684
Φόροι-Τέλη Αμοιβών Δ.Σ
0
765
Λοιποί Φόροι-Τέλη
9.328
6.488
Σύνολο
276.749
222.653
4.5.2.5 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Οι υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αναλύεται ως εξής:
Fashion Box Ελλάς ΑΕ
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Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λοιπά Επικουρικά Ταμεία
Κύρια Επικουρικά Ταμεία
Σύνολο

31/12/2015
83.199
143
6.480
89.822

31/12/2014
88.264
143
6.916
95.324

4.5.2.6 Λοιπές υποχρεώσεις

Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες
Δικαιούχοι Χρηματικών Εγγυήσεων
Επιταγές Πληρωτέες
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Πιστωτές
Σύνολο

31/12/15
656.248
0
16.304
22.145
210.701
905.399

31/12/14
629.099
1.298
16.304
57.174
166.012
869.887

4.5.2.7 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Προμήθειες πιστωτικών καρτών
Τηλεπικοινωνίες
Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος & θέρμανσης
Εξοδα marketing
Έξοδα συντήρησης πάγιου εξοπλισμού
Έξοδα Κοινοχρήστων
Δημοτικά Τέλη
Λοιπά έξοδα δουλευμένα
Σύνολο

31/12/2015
1.692
1.568
6.820
11.586
687
132
147
642
23.273

31/12/2014
0
1.743
6.211
0
0
116
0
962
9.033

4.6 Κύκλος εργασιών
η

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνιστούν έναν επιχειρηματικό τομέα, αυτόν της εμπορίας
και διάθεσης ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών αξεσουάρ τα οποία φέρουν τα εμπορικά σήματα της Fashion Box S.p.A.,
REPLAY, REPLAY & SONS, REPLAY KNITWEAR, REPLAY SHOES. Κατά συνέπεια το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης επικεντρώνεται στη κατανομή της δραστηριότητας της Εταιρείας, σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο κύριους επιχειρηματικούς τομείς: Χονδρική – Λιανική.
Ο καθαρός κύκλος εργασιών στους δύο κύριους επιχειρηματικούς τομείς αναλύεται ωε εξής:
Πωλήσεις
Εσωτερικού
Πωλήσεις Εμπορευμάτων Χονδρικής
Πωλήσεις Εμπορευμάτων Λιανικής
Πωλήσεις Υπηρεσιών Χονδρικής
Πωλήσεις Υπηρεσιών Λιανικής
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

4.289.899
4.259.364
5.118

Πωλήσεις σε
χώρες της Ε.U

Πωλήσεις σε
τρίτες χώρες

1.939.012

24.052

750

65.001

Σύνολο
6.252.962
4.259.364
65.751
5.118
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Σύνολο

8.554.381

1.939.762

89.053

10.583.195

4.7 Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:

Αρχικό απόθεμα
Πλέον: Αγορές περιόδου
Μείον: Τελικό Απόθεμα
Μείον: Αυτοπαραδόσεις
Κόστος πωληθέντων

31/12/2015
4.412.174
6.400.706
(3.940.910)
(18.925)

31/12/2014
3.800.197
7.296.620
(4.412.174)
(18.379)

6.853.045

6.666.264

4.8 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης
4.8.1 Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2015
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης προσωπικού
Αμοιβές ελεύθερων επεγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση
Αμοιβές μη ελευθέρων επεγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση (Αμοιβές ΔΣ)
Επεξεργασίες από τρίτους
Αμοιβές διαφόρων τρίτων
Εισφορές ταμείου νομικών
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Επισκευές & συντηρήσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόρος εισοδήματος μη συμψηφ/νος
Φόροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
Δημοτικοί φόροι - τέλη
Διάφοροι φόροι - τέλη
Έξοδα μεταφοράς
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & διαφήμισης
Συνδρομές - εισφορές
Έντυπα΄& Γραφική ύλη
Υλικά άμεσης ανάλωσης
Έξοδα δημοσιεύσεων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία
Σύνολα
Fashion Box Ελλάς ΑΕ

31/12/2014

379.539
970
88.358
0
37.546
255.150
43.904
33.938
6.159
40.866
19.200
12.278
7.272
5.970
3.847
0
489
691
5.848
29.493
17.152
6.705
1.914
789
30
1.930
22.456
11.178
1.033.671
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650
91.044
23.056
3.514
255.150
58.259
32.870
6.257
40.662
19.420
6.130
9.107
6.429
1.097
22
470
768
7.998
21.238
9.259
6.363
2.485
1.027
1.089
3.101
19.948
6.640
1.001.061
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4.8.2 Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2015
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης προσωπικού
Αμοιβές ελεύθερων επεγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση
Λοιπές προμηθειες τρίτων
Επεξεργασίες από τρίτους
Αμοιβές διαφόρων τρίτων
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Αποθήκευτρα
Επισκευές & συντηρήσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόρος εισοδήματος μη συμψηφ/νος
Δημοτικοί φόροι - τέλη
Διάφοροι φόροι - τέλη
Έξοδα μεταφοράς
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & διαφήμισης
Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών
Συνδρομές - εισφορές
Έντυπα΄& Γραφική ύλη
Υλικά άμεσης ανάλωσης
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία
Σύνολα

31/12/2014

1.117.220
0
270.708
46.080
3.670
719.215
42.725
60.692
33.024
406.882
38.823
85.000
29.125
88.806
13.750
15.909
18.583
76.487
33.872
222.905
25.606
3.597
2.989
14.137
69.322
142.953
32.617
3.614.696

1.196.076
100
304.865
4.025
6.200
693.180
41.807
65.456
39.580
451.075
42.030
75.935
40.966
104.883
7.400
19.097
19.988
89.209
42.295
214.425
16.675
3.374
4.421
15.235
70.513
113.083
17.386
3.699.280

4.9 Λοιπά έξοδα και ζημιές

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες της Εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
31/12/2014
Φορολογικά πρόστιμα
4
316
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
0
143
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
3.707
524
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
44
418
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
1.076
3.026
Πρόβλεψη για επιστροφή πωλήσεων πελατών Shop in Shop
4.312
0
Σύνολα
9.143
4.426
4.10 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων

Η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής:
31/12/2015
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Απομείωση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων του ενεργητικού
Απομείωση επίπλων & λοιπού
εξοπλισμού
Απομείωση λοιπού εξοπλισμού
Απομείωση κυκλοφορούντων
στοιχείων του ενεργητικού
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

Αξία
κτήσης

Σωρ/νες
Αποσβέσεις

Λογιστική
Αξία

Αξία
κτήσης

Αποσβέσεις

Λογιστική
Αξία

0
0

0
0

24.072
70.460

3.777
9.116

20.295
61.344

0
0

51.310
51.310

0
81.639

4.11 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Τα κέρδη και οι ζημίες από διάθεση των μη κυκλοφορούντων στοιχείων την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται ως
εξής:
31/12/2015
31/12/2014

Διάθεση τεχνικών έργων σε ακίνητα
τρίτων
Διάθεση μεταφορικών μέσων
Πώληση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού
Πώληση Η/Υ
Πώληση λοιπού εξοπλισμού
Σύνολο

Αξία
Πώλησης

Λογιστική
Αξία

Κέρδη/ζημίες
διάθεσης μη
κυκλ/των
στοιχείων

2.034
0
8.662
2.522
3.996
17.214

43.053
597
10.643
2.672
2.546
59.511

(41.019)
(597)
(1.981)
(150)
1.451
(42.296)

Αξία
Πώλησης

Λογιστική
Αξία

Κέρδη/ζημίες
διάθεσης μη
κυκλ/των
στοιχείων

0

0

0
0
530
530

0
0
0
0

530
530

4.12 Λοιπά έσοδα και κέρδη

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Ασφαλιστική αποζημίωση θράυσης κρυαστάλων
Διαγραφή πιστωτικών υπολοίπων πέραν της πενταετίας
Λοιπά έσοδα
Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σταθερής τηλεφωνίας
Εσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Εσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις απομείωσης στοιχείων ενεργητικού
Εσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολα

31/12/2015
3.719
850
21.383
331
0
19.178
616.823
82.411
744.694

31/12/2014
7
0
0
15
1.076
17.890
184.305
0
203.294

4.13 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αναλύονται ως εξής:
4.13.1 Χρηματοοικονομικά έσοδα

31/12/2015
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Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών
Σύνολο

994
994

11.198
11.198

4.13.2 Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι ομολογιακών δανείων
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχ/μων χρημ/σεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Τόκοι και έξοδα factoring
Λοιπά έξοδα συναφή με χρηματ/σεις
Σύνολο

31/12/2015
252.493
35.410
10.021
1.372
18.164
317.461

31/12/2014
120.775
85.001
12.353
2.493
19.966
240.588

4.14 Φόρος εισοδήματος

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόστηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη
χρήση 2014 ήταν 26% (βάσει της εφαρμογής του νέου φορολογικού νόμου Ν.4110/2013). Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015
που δημοσιεύτηκε τη 16/7/2015 και το Ν. 4336/2015 που δημοσιεύτηκε τη 14/8/2015, ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29%, και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος
αυξήθηκε από 80% σε 100% με ισχύ από 1/1/2015.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται παραμένουν
προσωρινές έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις δηλώσεις, τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και
εκδόσουν τη τελική έκθεση ελέγχου.
Στη κλειόμενη χρήση δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος λόγω του ότι το αποτέλεσμα της χρήσης μετά τις σχετικές
αναμορφώσεις ήταν ζημιογόνο.
5.

Εμπράγματα Βάρη

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
6.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

6.1 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων κατά της Εταιρείας που ενδέχεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
6.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Δεν υπάρχουν σημαντικές οφειλές φόρων μιας και η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως εξής:
• Η εταιρεία «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» έχει περαιώσει φορολογικά έως και τη χρήση 2009 με το Ν. 1888/2010.
• Για τη χρήση του 2010 δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως
εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Η
διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημιουργίας πρόβλεψης για την κάλυψη υποχρεώσεων
που τυχόν θα προκύψουν για την Εταιρεία από τον εν λόγω μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, καθώς η ανέλεγκτη
χρήση είναι ζημιογόνος.
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7.

•

Για τις χρήσεις 2011 έως και2013 η Εταιρεία έχει ελεχθεί με βάση το πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής
συμμόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.Π0Λ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έχει
λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.
5 Ν. 2238/1994, από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton AE. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας.

•

Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία έχει ελεχθεί με βάση το πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013 και έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton AE. Από τον
ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας

•

Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και
το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Δεσμεύσεις
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Εγγυητικές επιστολές
Χορηγηθείσες Εγγυήσεις 31/12/2015:
Είδος Εγγύησης

Αιτία Εγγυήσεως

Τράπεζα
έκδοσης

Εγγυητική Επιστολή

Καλής εκτέλεσης σύμβασης-Τύπου Β

ΕΤΕ

Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή

Καλής εκτέλεσης πληρωμής-Τύπου Γ
Καλής εκτέλεσης σύμβασης-Τύπου Β
Καλής εκτέλεσης σύμβασης-Τύπου Β
Καλής εκτέλεσης πληρωμής τύπου B
Καλής εκτέλεσης σύμβασης τύπου Β

ΕΤΕ
ΕΤΕ
ΕΤΕ
Eurobank
Eurobank
Σύνολο

Αξία Ε/Ε

Ημερ/νία
Εκδοσης

49.812

08-Σεπ-10

79.457
55.584
81.050
30.611
28.000
324.513

05-Μαρ-11
27-Σεπ-12
02-Δεκ-13
19-Σεπ-13
15-Οκτ-13

Ημερ/νία Λήξης
Μέχρι την επιστροφή
της στην Τράπεζα
05-Μαρ-16
27.06.2016
04-Δεκ-16
31-Μαρ-18
31-Αυγ-19

Χορηγηθείσες Εγγυήσεις 31/12/2014:
Είδος Εγγύησης

Αιτία Εγγυήσεως

Τράπεζα
έκδοσης

Εγγυητική Επιστολή

Καλής εκτέλεσης σύμβασης-Τύπου Β

ΕΤΕ

Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική Επιστολή

Καλής εκτέλεσης πληρωμής-Τύπου Γ
Καλής εκτέλεσης πληρωμής-Τύπου Β
Καλής εκτέλεσης σύμβασης-Τύπου Β
Καλής εκτέλεσης σύμβασης-Τύπου Β
Καλής εκτέλεσης πληρωμής τύπου B
Καλής εκτέλεσης σύμβασης τύπου Β

ΕΤΕ
ΕΤΕ
ΕΤΕ
ΕΤΕ
Eurobank
Eurobank
Σύνολο
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Ημερ/νία
Εκδοσης

49.812

08-Σεπ-10

79.457
32.270
53.802
77.030
30.611
28.000
350.982

05-Μαρ-11
08-Ιουλ-11
27-Σεπ-12
02-Δεκ-13
19-Σεπ-13
15-Οκτ-13
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Μέχρι την επιστροφή της
στην Τράπεζα
05-Μαρ-15
31-Δεκ-14
27-Μαρ-15
04-Δεκ-14
31-Μαρ-15
31-Αυγ-19
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8.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας για τη χρήση 2015 και 2014 αντίστοιχα είναι:
31/12/2015

31/12/2014

94
5
99

98
5
103

Μ.Ο προσωπικού:
Μισθωτοί-Full Time
Μισθωτοί-Part Time
Σύνολο
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
Αμοιβές & έξοδα έμμισθου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης προσωπικού
Εξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο Κόστους Προσωπικού

9.

31/12/2015
1.496.759
359.065
46.080
970
43.796
1.946.670

31/12/2014
1.563.080
395.909
27.081
750
24.026
2.010.847

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι αγορές και οι πωλήσεις από 01/01-31/12/2015 της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη είναι:
ΑΓΟΡΕΣ 2015
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015
FASHION BOX ROMANIA SRL
3.032
181.257
F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD
60.956
177.465
FASHION BOX TURKEY A.S
0
0
A & DOUBLE M. DENIM WORLD TRADING LTD
24.422
174.248
FASHION ΒΟΧ SPA
4.741.356
9.710
NEW MILLS SRL
11.964
0
FASHION BOX SWITZERLAND AG
(25)
0
ORIENT BOX LIMITED
14.321
65.001
FASHION FIVE SRL-FISCAL REPR/VE OF ORIENT BOX LTD
1.567.216
0
Σύνολο
6.423.242
607.681
Οι αγορές και οι πωλήσεις της Εταιρείας ανά φύση συναλλαγής από και προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν:
ΑΓΟΡΕΣ 2015
Εμπορευμάτων
Παγίων
Υπηρεσίες
Σύνολο

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015

6.287.173

536.821

18.745

5.859

117.324

65.001

6.423.242

607.681

Οι αγορές και οι πωλήσεις από 01/01-31/12/2014 της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη είναι:
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ΑΓΟΡΕΣ 2014
FASHION BOX ROMANIA SRL
F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD
FASHION ΒΟΧ SPA
NEW MILLS SRL
FASHION FIVE SRL
FASHION BOX SWITZERLAND AG
ORIENT BOX LIMITED
FASHION FIVE SRL-FISCAL REPR/VE OF ORIENT BOX LTD
Σύνολο

0
58.659
5.569.147
56.406
1.625
9.815
12.953
1.598.019
7.306.624

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2014
378.691
191.837
440
0
0
0
58.565
0
629.533

Οι αγορές και οι πωλήσεις της Εταιρείας ανά φύση συναλλαγής από και προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν:

Εμπορευμάτων
Παγίων
Υπηρεσίες
Σύνολο

ΑΓΟΡΕΣ 2014
7.189.424
1.778
115.422
7.306.624

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2014
570.528
0
58.565
629.533

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από 01/01-31/12/2015 της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη είναι:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2015
31/12/2015
FASHION BOX ROMANIA SRL
1.202.886
0
F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD
395.980
0
FASHION BOX TURKEY A.S
5.860
0
A & DOUBLE M. DENIM WORLD TRADING LTD
82.251
0
FASHION ΒΟΧ SPA
0
2.113.459
NEW MILLS SRL
0
7.564
ORIENT BOX LIMITED
0
7.413
FASHION FIVE SRL-FISCAL REPR/VE OF ORIENT BOX LTD
0
365.859
Σύνολο
1.686.977 0
2.494.294
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από 01/01-31/12/2014 της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη είναι:

FASHION BOX ROMANIA SRL
F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD
FASHION BOX TURKEY A.S
FASHION ΒΟΧ SPA
NEW MILLS SRL
FASHION BOX SWITZERLAND AG
ORIENT BOX LIMITED
FASHION FIVE SRL-FISCAL REPR/VE OF ORIENT BOX LTD
ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31/12/2014
1.286.186
304.584
5.860
440
0
0
0
0
1.597.070

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2014
0
0
0
834.413
11.958
9.815
3.077
42.282
901.545
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7. Αμοιβές και πιστώσεις μελών Δοικητικού Συμβουλίου
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών οργάνων διοίκησης της Εταιρείας αναλύονται
ως ακολούθως:
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας
1/1- 31/12/2015
1/1 - 31/12/2014
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
255.150
255.150
Αμοιβές Διευθυντών
97.470
97.510
Σύνολο

352.620

352.660

Οι υποχρεώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών οργάνων διοίκησης της Εταιρείας την
31/12/2015 και 31/12/2014 είναι μηδενικές.
Οι συναλλαγές με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών οργάνων διοίκησης της Εταιρείας
αναλύονται ως ακολούθως:
1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Τσουβελεκάκης Κωνσταντίνος
Τσουβελεκάκης Δημήτρης
Σύνολο

10.303

4.107

2.531

3.102

12.834

7.209

Οι απαιτήσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών οργάνων διοίκησης της Εταιρείας
αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2015

31/12/2014

Από πωλήσεις εμπορευμάτων
Τσουβελεκάκης Κωνσταντίνος
Τσουβελεκάκης Δημήτρης

230
2.531

876
379

Σύνολο

2.761

1.255

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).
10. Φύση και μέγεθος συναλλαγών που δεν είναι συνήθη

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης προέβη στην πώληση 28.308 τεμαχίων βραδέως κινούμενων αποθεμάτων των
ετών 2011 και πριν. Η αξία πώλησης ανήλθε στα € 140.608, το κόστος πωληθέντων αυτών στα € 823.434 και το μικτό
αποτέλεσμα (ζημία) στα € 628.025. Η εταιρεία γι’ αυτά τα αποθέματα είχε καταχωρημένη στα βιβλία της από
προηγούμενες χρήσεις αντίστοιχη πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων αξίας € 654.304.
11. Πρώτη Εφαρμογή

Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι απαλλαγές του Ν.4083/2014 των οποίων έκανε χρήση η Εταιρία,
εφόσον κατηγοριοποιείτε στις Μεσαίες Οντότητες:
Κονδύλι
Απαλλαγή
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως (άρθρο 33)
Οι οντότητες δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζουν στον
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Γνωστοποίηση Λειτουργικών Τομέων (αρθρο 29, παρ 24)

Γνωστοποίηση αμοιβών ελεγκτών (αρθρο 29, παρ 32)

Γνωστοποίηση απόφασης για διάθεση περιουσιακών
στοιχείων εντός των επόμενων 12 μηνών (αρθρο 29, παρ
33)

Σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων (άρθρο 33)

ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την
ολοσχερή απόσβεσή τους τα σχετικά έξοδα, βάσει των
κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο διάθεσή τους, καθώς και τα σχετικά ποσά του
Ισολογισμού και της Καταστάσεως Αποτελεσμάτων. Η
Εταιρία επέλεξε την 1/1/2015, το σύνολο των εξόδων
ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης να συνεχίσει να τα
εμφανίζει στον Ισολογισμό. Το ποσό αυτών την 31/12/14
ανέρχονταν σε αναπόσβεστη αξία €69.129. Σχετικά έξοδα
που πραγματοποιούνται από 1/1/2015 και εξής,
αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Η Εταιρεία απαλλάσσεται, λόγω μεγέθους, από τη
γνωστοποίηση της ανάλυσης των Λειτουργικών Τομέων. Η
εν λόγω γνωστοποίηση περιλαμβάνει το καθαρό ύψος του
κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες
δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι
κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς
μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και
παροχής των υπηρεσιών.
Η Εταιρεία απαλλάσσεται, λόγω μεγέθους, από τη
γνωστοποίηση της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών. Η εν
λόγω γνωστοποίηση περιλαμβάνειτ τις συνολικές αμοιβές
που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή
ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες
υπηρεσίες διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές
υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες,
διακεκριμένα κατά κατηγορία
Η Εταιρεία απαλλάσσεται, λόγω μεγέθους, από τη
γνωστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων,
τα οποία η Διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει
απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και
οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι
σημαντικά
Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι απαλλάσσονται από την
υποχρέωση
σύνταξης
ενοποιημένων
χρηματοοιοκονομικών καταστάσεων, εκτός και εάν
κάποια από τις οντότητες του ομίλου είναι δημοσίου
συμφέροντος. Σημειώνεται πως καμία από τις οντότητες
του Ομίλου δεν είναι δημοσίου συμφέροντος, οπότε η
Εταιρεία απαλλάσσεται από τη σύνταξη ενοποιημένων
καταστάσεων.

12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της Εταιρείας.
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Ν.Ιωνία 24 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντ/ρος & Αν/τής Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Eligio Volpi
Αρ. Διαβ. C 725669

Κωνσταντίνος Γ.Τσουβελεκάκης
ΑΔΤ Χ 080246

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Ο Δ/ντής Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Δ. Τσουβελεκάκης
ΑΔΤ ΑΚ 611582

Λάιος Φώτης
ΑΔΤ ΑΖ 581030
Αρ. Αδ. Α’ Τάξης
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