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Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 
 (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) 

 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» στις 27 

Σεπτεµβρίου 2008  και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν µε την απόφαση του ∆.Σ  στις 1 Οκτωβρίου 

2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση   

www.stiafilco.com. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά 

στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά 

δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 

Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Λογιστικά Πρότυπα.      

 
 
 
 

Ευριπίδης Χαρ. ∆οντάς 
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Α.∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007) 
 
 

 
 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας 
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ » 

 
1. Ηλίας Απ. ∆οντάς, Πρόεδρος 
2. Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς, Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
3. Απόστολος Ηλ.∆οντάς, Μέλος ∆.Σ & ∆/νων Σύµβουλος   
 
υπό την άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο , δηλώνουµε ότι : 
 
a)Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1/7/2007 έως 30/6/2008 
, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
απεικονίζουν  κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού , την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα της εταιρείας . 
β)Η Ετήσια Έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ,απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη ,τις επιδόσεις 
και τη θέση της εταιρείας ,συµπεριλαµβανοµένης και της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. 
 
 
                                            Αχαρνές ,  1 /10 / 2008 
 
 
 
Ηλίας Απ.∆οντάς                        Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς                      Απόστολος Ηλ. ∆οντάς 
  
 
 
 
 
Πρόεδρος                   Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος       Μέλος& ∆/νων Σύµβουλος 
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Β.ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ » 
ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ 2007-2008 

 
• Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»  αφορά  τη χρήση από  1η Ιουλίου 2007 έως την  30η Ιουνίου 2008,  

και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 ,του άρθρου 4 του Ν.3556/30.4.2007 και 

της σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(7/448/11.10.2007) 

και περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου  για την 

εταιρεία. 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

 

• Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε µε την παρούσα έκθεση για έγκριση  τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» που αφορούν την διαχειριστική περίοδο  

που έληξε στις 30.06.2008 (περίοδος 01.07.2007 έως και 30.06.2008), σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα σχετικά µε 

τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης , την οικονοµική της θέση ,τις 

προβλεπόµενες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προοπτικές καθώς και τους µακροχρόνιους στόχους και 

στρατηγικό σχεδιασµό. 

• ∆υστυχώς δραστηριοποιούµαστε σε ένα κλάδο που πλήττεται πλέον µε διάρκεια και διαφαίνεται  σαφώς 

ότι µε µεγάλη δυσκολία θα µπορέσει να  ανταπεξέλθει των δυσκολιών και να ανακάµψει . Ο κλάδος που 

στην δεκαετία του ‘80 προσέφερε τα  µέγιστα στο εµπορικό  ισοζύγιο της χώρας χρειάζεται άµεσα  τη 

στήριξη και παρέµβαση της πολιτείας για να µπορέσει να σταθεροποιηθεί και να διατηρήσει τις θέσεις 

εργασίας και την προσφορά του στις τοπικές κοινωνίες και την χώρα. Τα αποτελέσµατα όλων των 

εταιρειών του κλάδου είναι αρνητικά .Το κόστος παραγωγής των προϊόντων αυξάνεται  µε τις 

συνεχόµενες αυξήσεις των πρώτων υλών και των υπηρεσιών (Εργατικά -Ενέργεια).  

• Το ενισχυµένο νόµισµα του ευρώ έναντι του δολαρίου  κατά τα τελευταία έτη ,το συνεχώς αυξανόµενο 

κόστος παραγωγής , η αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ είναι παράγοντες που έχουν καταστήσει τα 

ευρωπαϊκά προϊόντα και ειδικά των κλωστοϋφαντουργικών ειδών να µην είναι  πλέον ανταγωνιστικά σε 

σχέση µε τα προϊόντα των αποκαλούµενων χωρών χαµηλού κόστους τα οποία στην κυριολεξία έχουν 

κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά . 
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• Οι συνέπειες των ανωτέρω έχουν αποτυπωθεί στα αποτελέσµατα των εταιρειών και κατ΄ επέκταση και  

στα αποτελέσµατα της  εταιρείας µας . 

• Η ∆ιοίκηση της εταιρείας µε νέο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης  προσπαθεί αφενός να συρρικνώσει τις 

δαπάνες (ακόµη και µε µείωση προσωπικού ) και αφετέρου να ελέγξει την ποσότητα της παραγωγής σε 

σχέση µε τη ζήτηση  ώστε να  επιτύχει ορθολογικότερη διαχείριση της αποθεµατοποίησης  των αγαθών . 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 

• Η Εταιρεία « ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.Β.Ε » µε το διακριτικό τίτλο 

«STIAFILCO» ιδρύθηκε το 1970 (ΦΕΚ 1322/17.9.70) και είναι εγκατεστηµένη σε µισθωµένες 

κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 15ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές. Η 

Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1419/06/Β/86/43 και η 

διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι η βιοµηχανική επεξεργασία 

κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και η παραγωγή παντός είδους νήµατος και άλλων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και η εµπορία προϊόντων βάµβακος, η βιοµηχανική 

επεξεργασία προϊόντων τρίτων κ.ά.. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16ης 

∆εκεµβρίου 2006 έγινε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας µε διεύρυνση του  

σκοπού αυτής  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια  ή και βιοµάζα. 

• Η εταιρεία  λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών». 

• Τό 1991, οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια αγορά του 

Χρηµατιστηρίου  Αθηνών, κατόπιν αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε µε 

∆ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Έτσι εισήχθησαν συνολικά 1.128.000 κοινές ανώνυµες 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία.. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις σήµερα έχουν εισαχθεί 

στην αγορά µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α  53.279.405 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 0,30 € . 
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• H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2008 απασχολούσε  405  άτοµα και αποτελεί µία από τις λίγες εταιρίες 

του κλάδου που διαθέτει πλήρως καθετοποιηµένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα στάδια από την 

παραλαβή του συσπόρου βάµβακος µέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, διενεργούνται από την 

ίδια στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Φάρσαλα, τη Λιβαδειά,  και τη Λαµία. Πιο συγκεκριµένα, η 

οργάνωση παραγωγής περιλαµβάνει: 

• Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάµβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή 

βαµβακονηµάτων  (2 στο Εργοστάσιο Φαρσάλων, 1 στο Εργοστάσιο Λαµίας). 

• Τέσσερα Κλωστήρια συνολικής δυναµικότητας 94.272 δακτυλιοφόρων αδραχτιών ένα κλωστήριο Οpen-

End µε 1.120 κεφαλές ανοικτής κλώσης και στριπτήρια που της εξασφαλίζουν ευελιξία στην παραγωγή 

της η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε νήµατα πεννιέ (Εργοστάσιο Φαρσάλων). 

• Βαφεία νηµάτων που αξιοποιούν εµπορικά  µέρος της παραγωγής των κλωστηρίων (Εργοστάσιο 

Λιβαδειάς). 

 
 
Αντικείµενο Εργασιών 
Η Εταιρεία ασχολείται: 

• Με την εκκόκκιση σύσπορου βαµβακιού 

• Με την εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος 

• Με την παραγωγή νηµάτων 

• Με τον εξευγενισµό νηµάτων 

• ∆εν δραστηριοποιείται ακόµη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας . Στις 30.3.2007 υποβλήθηκε  

αίτηση στη Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας  ) για παροχή αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ηλιακή ενέργεια. 

• Με  την µε αρ.πρωτ. ∆6/Φ16.178/7503π.ε /11-6-2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δόθηκε 

άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό σταθµό εγκατεστηµένης ισχύος 9,99 ΜW 

στη θέση Βαµβακού του ∆ήµου Πολυδάµαντα Λάρισας.  
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∆ιοίκηση -∆ιεύθυνση Εταιρείας 
 

• Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 5 εως 15 µέλη .Με απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 16ης ∆εκεµβρίου 2006 εκλέχθηκε  

8µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο . Με απόφαση του ∆.Σ της 9ης Σεπτεµβρίου 2008 τη θέση του 

παραιτηθέντος  εκτελεστικού µέλους κου Αποστόλου ∆οντά του Χρήστου έλαβε ο κος Απόστολος 

∆οντάς του Ιωάννου.Η εκλογή του νέου µέλους θα επικυρωθεί από την πρώτη Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, έχει ως 

ακολούθως: 

 

 
ΗΛΙΑΣ ΑΠ.∆ΟΝΤΑΣ 

Πρόεδρος του ∆.Σ. , µη εκτελεστικό µέλος 
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ  ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ 

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ∆ΟΝΤΑΣ 

∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.∆ΟΝΤΑΣ 

Εκτελεστικό µέλος 
ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Εκτελεστικό µέλος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓ.ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ 

Μέλος µη εκτελεστικό και Νοµικός Σύµβουλος   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΑΝΤ.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 

Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

 

 
• Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ορισθεί µέχρι την 16η ∆εκεµβρίου  2008 και παρατείνεται 

εκ του καταστατικού της εταιρείας  έως την επόµενη Γενική Συνέλευση. 

• Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Απόστολος Ηλ. ∆οντάς, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο –Μετοχική Σύνθεση 
• Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 53.279.405 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 0,30 ευρώ ανά µετοχή. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου αναλυτικά αναφέρεται στις σηµειώσεις 

των ετησίων  οικονοµικών καταστάσεων στην παράγραφο 7.13.  

• Οι µετοχές της Εταιρείας µε απόφαση της Γ.Σ της 20ης Ιανουαρίου 2006 έχουν µετατραπεί από 

ανώνυµες κοινές σε ονοµαστικές κοινές. 

• Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών τον Απρίλιο του 1991. 

 
∆ικαιώµατα –Υποχρεώσεις Μετόχων 
• Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων που ενσωµατώνονται στους άϋλους τίτλους της 

Εταιρείας καθορίζονται : 

• από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. 

• από τους όρους του καταστατικού της Εταιρείας. 

• από τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που 

λαµβάνονται µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 

• Κάθε κατηγορία µετοχών της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που 

καθορίζονται από τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει περισσότερο 

περιοριστικότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. 

• Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής, του 

Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

•  Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες, µε µονάδα διαπραγµάτευσης τις δέκα           

(10)  µετοχές. 

• Οι Μέτοχοι, ουδεµία ευθύνη υπέχουν πέραν της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που κατέχουν και 

συµµετέχουν στη διοίκηση, στη διανοµή των κερδών και στη διανοµή των περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της, ανάλογα µε τον αριθµό, το είδος των µετοχών που κατέχουν και 

σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. 

• Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτήν σε 

οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 

• Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών 

Συνελεύσεων. 

• Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρείας ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο. 
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• Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 

προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισµα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της 

Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµειχθούν µε οποιοδήποτε τρόπο 

στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 

• Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαµένει, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της 

Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόµους. Κάθε διαφορά 

µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των 

δικαστηρίων της έδρας της. 

• Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση 

της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου.  

• Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσµεύσει το σύνολο ή µέρος των µετοχών 

του στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσει τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης των 

µετοχών στο Ταµείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από την ορισθείσα για τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται 

στην Εταιρεία και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη 

Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. 

• Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της 

Εταιρείας. 

• Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: 

• έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή 

περισσότερων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κ.Ν. 

2190/1920 και µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από 

της καταθέσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες 

Μέτοχοι, οφείλουν να αναγράφουν τα θέµατα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

• Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο δικαιούχο, µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στα γραφεία της 

Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τόπος και οι άλλες λεπτοµέρειες της καταβολής θα ανακοινώνεται 

δια του Τύπου. 
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• Τα µερίσµατα, τα οποία δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, 

παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 

• Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα κέρδη των εταιρειών βαρύνονται µε φόρο πριν από οποιαδήποτε 

διανοµή  (25% στην παρούσα χρήση).   

• Τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο 

µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική επιβάρυνση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. 

• Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του 

Ισολογισµού από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

 
Προσωπικό 
 

Η Εταιρεία κατά την 30η  Ιουνίου 2008 απασχολούσε  405 εργαζοµένους. 

Η εξέλιξη του προσωπικού κατά κατηγορία  κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έχει ως εξής: 

ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 

∆ιοικητικό  108 104 96 
Εργατοτεχνικό  436 393 309 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 544 497 405 
 

 
Η Εταιρεία έχει συνάψει Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Συµβόλαιο  για το προσωπικό της που εργάζεται στο 
εργοστάσιο Φαρσάλων . 

• Οι εργαζόµενοι δεν µετέχουν στο κόστος της ασφάλισης. 

• Η Εταιρεία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του υπουργείου 

εργασίας  (ιατρός εργασίας , τεχνικός ασφαλείας, εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου) . 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Επί των αποτελεσµάτων  
•  Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις ,ο κύκλος εργασιών  κατά την χρήση 2007-2008 

ανήλθε σε 48,800 εκατ. € έναντι  59,262 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου, 

σηµειώνοντας µείωση κατά  17,65% αποτέλεσµα στης αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας. 

• Οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό  αντιστοιχούν  στο 61,77% του συνόλου του κύκλου εργασιών 

της. 

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 

• Η εταιρεία κατά την διαχειριστική περίοδο 1/7/2007 –30/6/2008 είχε ζηµίες µετά από φόρους 7,096 

εκατ. € , έναντι ζηµιών 5,996 εκατ.€ της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου δηλαδή µία αύξηση των 

ζηµιών σε ποσοστό 18,34% . Το µικτό αποτέλεσµα παρουσίασε αύξηση  κατά 88,93% από 1,913 εκατ.€ 

ζηµία σε 3,614 εκατ.€ ζηµία. Το αποτέλεσµα  πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων (EBIΤDA) σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 155,67% και ανέρχεται κατά την περίοδο 

2007-2008 σε 2,214 εκατ. € ζηµία από 865 χιλ. € ζηµία κατά την περίοδο 2006-2007 .Τα 

αποτελέσµατα της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο 1/7/2007 εως 30/6/2008 επηρεάσθηκαν 

σηµαντικά από την µείωση των τιµών των προϊόντων  και την πτώση των πωλήσεων. Η σηµαντική 

µείωση των πωλήσεων σε σύγκριση µε τις πωλήσεις της προηγούµενης χρήσεως οφείλεται α) στη µείωση 

των πωλήσεων εκκοκκισµένου βάµβακος προϊόν χρηµατιστηριακό του οποίου η εµπορία εξετάζεται 

πάντοτε ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και µπορεί από χρήση σε χρήση να αποκλίνει .Κατά  την 

κρινόµενη διαχειριστική περίοδο η διοίκηση δεν έκρινε σκόπιµο σε µία τόσο ρευστή οικονοµική συγκυρία 

να προβεί σε εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος  β) από τη ποσοτική µείωση των πωλήσεων των 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

01/07/2007 
30/06/2008 

01/07/2006 
30/06/2007 

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος ιδίας παραγωγής 9.928.238,49 8.070.291,94
Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων  21.784.987,62 26.647.120,04
Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 4.205.417,51 5.899.416,10
Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 5.273.124,52 3.446.929,79
Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 2.283.289,12 2.515.873,26
Πωλήσεις µοουτς 377.100,29 223.731,19
Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 3.101.031,35 9.768.193,59
Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 1.328.758,73 1.665.491,55
Έσοδα από επεξεργασία φασόν 206.151,61 388.442,39
Λοιπές πωλήσεις 312.630,44 636.941,95
Σύνολα 48.800.729,68 59.262.431,80 



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
S E L E C T E D     T E X T I L E S      S.A 

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2007-30.06.2008 
 
 

 
 

14

νηµάτων η οποία συνοδευόταν και από πτώση των τιµών πώλησης εξ αιτίας της παγκόσµιας δυσχερούς 

οικονοµικής συγκυρίας  (νοµισµατική αστάθεια , αποδυνάµωση $ έναντι του € , αύξηση επιτοκίων ) µε 

αποτέλεσµα   οι  τιµές των ευρωπαϊκών προϊόντων συνεχώς να µειώνονται και φυσικά και οι πωλήσεις , 

και τα ευρωπαϊκά κλωστήρια να αναγκάζονται να πουλήσουν κάτω από το κόστος παραγωγής ,ενώ τα  

προϊόντα από τρίτες χώρες να εισάγονται στην Ε.Ε σε πολύ χαµηλές τιµές . 

• Κατ΄ αντιστοιχία των µειωµένων πωλήσεων της τρέχουσας περιόδου 1/7/2007 – 30/6/2008 έχουµε 

και µείωση του κόστους πωληθέντων συγκριτικά µε το κόστος πωληθέντων της προηγούµενης περιόδου 

το οποίο οφείλεται στις µειωµένες ποσότητες πωλήσεων. Ωστόσο το κόστος πωλήσεων συγκριτικά µε 

τις µειωµένες ποσότητες πωλήσεων εµφανίζεται αυξηµένο εξ αιτίας της αύξησης της τιµής  αγοράς των 

πρώτων υλών και των βιοµηχανικών εξόδων (ενέργεια – εργασία κ.λ.π, µεταφορικά & προµήθειες 

διάθεσης) , γεγονός που οδήγησε  σε καταγραφή  αυξηµένων λειτουργικών ζηµιών  χρήσης.   

• Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 769 χιλ. € έναντι 655 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά  17,37%  λόγω αναδιοργάνωσης του τµήµατος πωλήσεων , ενώ τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν µείωση κατά  23,86% από 2,121 εκατ. € σε 1,615 εκατ. € γεγονός 

που οφείλεται σε ποσό  € 269 χιλ . που προέκυψε από το φορολογικό  έλεγχο  των χρήσεων 2003 έως 

2006  και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης καθώς και σε εσωτερική 

αναδιοργάνωση της εταιρείας .  

• Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 442 χιλ. € έναντι 711 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 37,84% γεγονός που οφείλεται κυρίως σε µη διενέργεια προβλέψεων 

επισφαλών απαιτήσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο διότι δεν κρίθηκε σκόπιµο από τη 

διοίκηση της εταιρείας καθότι  ήδη υπάρχει σωρευµένη πρόβλεψη 735 χιλ.€. 

• Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 1,409 εκατ. € έναντι  1,177 εκατ. € της αντίστοιχης 

προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,66% , γεγονός που οφείλεται κυρίως σε 

συµψηφισµό κέρδους από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα και αυξηµένων χρεωστικών τόκων λόγω 

αυξήσεως του βραχυπρόθεσµου δανεισµού. 

• Κατά την χρήση 2007-2008 η εταιρεία παρήγαγε συνολικά 12.305 τόνους µονόκλωνων, πολύκλωνων, 

βαµµένων και Οpen-End νηµάτων έναντι 13.009 τόνων  της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

σηµειώνοντας µείωση κατά 5,41 %, διέθεσε δε συνολικά 9.704 τόνους ιδιοπαραγώµενων νηµάτων έναντι 

11.458  τόνους της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 15,30 %. Επίσης η 

εταιρεία επεξεργάσθηκε 164 τόνους νήµατος τρίτων έναντι 159 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου σηµειώνοντας αύξηση κατά και  3,14% και διέθεσε 437 τόνους νήµατα εµπορίου έναντι 602 

τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 27,46%. 
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Επί του Ισολογισµού  
• Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2007-2008 ανήλθαν σε 9,2 εκατ. € και αφορούν κυρίως επενδύσεις σε 

µηχανήµατα στα κλωστήρια των Φαρσάλων καθώς και στο βαφείο της Λιβαδειάς, καθώς και σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Κατά την παρούσα χρήση έγινε διακαιοπραξία ανταλλαγής αγρών στην κτηµατική 

περιφέρεια Βαµβακούς Φαρσάλων η οποία κρίθηκε  ιδιαίτερα συµφέρουσα για την εταιρεία διότι µε τον 

αποκτώµενο αγρό επιτυγχάνεται συνένωση µε άλλους όµορους  αγρούς που ανήκουν ήδη στην εταιρεία, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µία ενιαία ιδιοκτησία σε προνοµιακή θέση και κατάλληλη για µελλοντική 

χρήση από την εταιρεία προς επίτευξη των σκοπών της.  

• Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται σε 134,292 εκατ.  € έναντι 126,348 εκατ. 

€ της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου.  Το συνολικό αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας 

ανέρχεται στις 30.6.2008 σε 71,265 εκατ.  €  έναντι 66,497 εκατ. € στις 30.06.2007. 

• Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 30η Ιουνίου 2008 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 3.713.229,27
Κτίρια   
Αξία κτήσης  36.949.982,11
Αποσβέσεις  2.844.464,65
Αναπόσβεστη αξία 34.105.517,46
Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις  
Αξία κτήσης  86.165.095,80
Αποσβέσεις  54.517.975,26
Αναπόσβεστη αξία 31.647.120,54
Μεταφορικά µέσα  
Αξία κτήσης  1.951.159,06
Αποσβέσεις  1.563.218,11
Αναπόσβεστη αξία 387.940,95
Έπιπλα-Εξοπλισµός  
Αξία κτήσης  5.498.331,51
Αποσβέσεις  4.129.307,46
Αναπόσβεστη αξία 1.369.024,05
  
Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση - προκαταβολές  & παραγγελίες 
παγίων στοιχείων κατά την 30/6/2008 

43.312,12
 

• Και ειδικότερα  

Γήπεδα -Οικόπεδα             εµβαδόν /τ.µ                           Αξία κτήσης 
Συγκρότηµα Φαρσάλων 414.457 1.799.229,27
Συγκρότηµα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00
Συγκρότηµα Λαµίας 117.913 671.000,00
Σύνολα 592.227 3.713.229,27 
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Κτίρια - Κτιριακές 
Εγκαταστάσεις εµβαδόν/τ.µ Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 

Συγκρότηµα 
Φαρσάλων 89.789 30.602.928,32 2.261.648,89 28.341.279,43

Συγκρότηµα 
Λιβαδειάς 11.489 2.952.774,73 220.371,86 2.732.402,87

Συγκρότηµα Λαµίας 10.046 2.707.800,00 172.085,77 2.535.714,23
Κτίρια σε ακίνητα 
τρίτων 1.250 686.479,06 190.358,13 496.120,93

Σύνολα 112.574 36.949.982,11 2.844.464,65 34.105.517,46  
 

• Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 3299/04 έχει  εγκριθεί  επιχορήγηση για εκσυγχρονισµό 

κλωστηρίου Α΄ και επεµβάσεις στα δίκτυα νερού στο συγκρότηµα Φαρσάλων  η οποία ανέρχεται σε 

564.900 € . 

• Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο τεκµαρτό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Τα µηχανήµατα, τα µεταφορικά µέσα  καθώς και τα έπιπλα και ο 

λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις αποµείωσης  της αξίας τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση  της εύλογης αξίας των 

γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν  ως 

τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε 

καταχωρήθηκε  στο λογαριασµό της καθαρή θέσης «κέρδη σε νέο». 

• Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας παρουσίασε µείωση κατά  3,879 εκατ. € ,  από 37,270 εκατ. 

€ στις 30.06.2007  σε 33,391 εκατ. € στις 30.06.2008 .Ειδικότερα η  διαφορά οφείλεται κυρίως α) σε  

µείωση των Α΄και Β΄υλών λόγω ρευστοποίησης υπαρχόντων αποθεµάτων εκκοκκισµένου βάµβακος  και 

διαφορετική διαχείριση αγοράς και αποθεµατοποίησης αυτών και β) σε µείωση των ανοικτών υπολοίπων 

των πελατών λόγω µειωµένων πωλήσεων . Τα αποθέµατα αποτιµώνται  στη χαµηλότερη αξία µεταξύ 

κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων 

προσδιορίστηκε µε µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 

• Η εταιρεία κατά την 30.6.2008 δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία . 

• Η εταιρεία κατά την 30.6.2008 κατείχε 610 χιλ. δολάρια  τα οποία αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη 

τιµή του ξένου νοµίσµατος της 30.6.2008 και τα οποία αντιστοιχούν σε 387 χιλ.ευρώ. 

• Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 55,098 εκατ.€ στις 30.06.2008  έναντι 61,218 εκατ. € στις 

30.06.2007 διαφορά που αναλύεται σε αύξηση από καταχώρηση απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση ποσού 

1,206  εκατ.€ το οποίο προήλθε από µείωση της αναβαλλόµενης φορολογίας από 29 % σε 25%,  από 

µείωση ποσού € 230 χιλ που αφορά αγορά ιδίων µετοχών και τέλος από µείωση κατά ποσό € 7,096 
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εκατ. που αφορά ζηµίες χρήσης. 

• Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία µε αποφάσεις των Γ.Σ της 

20ης Ιανουαρίου 2006 και της 16ης ∆εκεµβρίου 2006  και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ 

,προχώρησε σε αγορά 893.883   ιδίων µετοχών, αξίας € 660.113,08 οι οποίες µαζί µε 80.071 δωρεάν 

µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30η 

Ιουνίου 2008 σε 973.954 ίδιες µετοχές και αντιστοιχούν στο 1,83% του συνόλου του µετοχικού 

κεφαλαίου. Η µέση τιµή κτήσης αυτών ανέρχεται σε 0,68 ευρώ.Κατα την παρούσα χρήση η εταιρεία 

προέβη σε αγορά 261.833 ιδίων µετοχών έναντι 230.004,16 ευρώ µε µέση τιµή κτήσης 0,88 ευρώ. 

Λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η διανοµή στο προσωπικό .Αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την 

εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων µετοχών , τον προγραµµατισµό αυτών και την 

διαβίβαση εντολών , είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς αντιπρόεδρος του ∆.Σ και  ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος. 

• Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ανήλθαν σε 605 χιλ. € έναντι 1,069 εκατ. € διαφορά που 

οφείλεται αφενός µεν στην µείωση του προσωπικού της εταιρείας και αφετέρου σε διενέργεια νέας 

αναλογιστική µελέτης .    

• Κατά την παρούσα χρήση εισπράχθηκε µέρος  επιχορήγησης του  προγράµµατος  «επεµβάσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας» ποσού 674 χιλ. ευρώ. 

•  Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζονται αυξηµένες κατά την 30.06.2008   και 

διαµορφώνονται σε 39,101 εκατ. € από 30,852 εκατ. € στις 30.06.2007, κυρίως από την αύξηση του 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού λόγω των επενδύσεων. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις 

πιστώτριες τράπεζες για µετατροπή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο  µε 

απλό κοινοπρακτικό δάνειο. 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των  οικονοµικών  καταστάσεων  των χρήσεων χρήσεως  2007 

και 2008 είναι οι κάτωθι:  

 
 

01/07/2007 
30/06/2008 

01/07/2006 
30/06/2007 

Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού 0,32 0,35 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 1,09 1,40 

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 0,77 0,92 

Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,85 1,21 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 0,92 0,71 
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• Το υπόλοιπο σωρευµένων κερδών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 5.242.033,27. 

Εναπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει για  διανοµή µερίσµατος στους µετόχους. 

• Η Εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ διαθέτει επαρκή παραγωγική δυναµικότητα, 

ισχυρό δίκτυο πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και η προσπάθεια της 

διοίκησης είναι να µπορέσει να παραµείνει ανταγωνιστικά στις αγορές που έχει κατακτήσει  επί σειρά 

ετών µε την ποιότητα των προϊόντων της και την εξυπηρέτηση που παρέχει στους πελάτες της. 

• Η εταιρεία µετά από  αίτηση στην Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ) έλαβε  την µε 

αριθµ.πρωτ.∆6/Φ16.178/7503/11.06.08 απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης  άδεια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργειας. Η εταιρεία προχωρά στις επί µέρους υπολειπόµενες  

αδειοδοτήσεις ούτως ώστε να αποκτήσει και την άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου.  

• Με απόφαση του ∆.Σ της 3/7/2008 σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας ιδρύθηκε 

η εταιρεία SELECTED VOLT AΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , 100 % θυγατρική της 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ , ούτως ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα  τους 

σκοπούς της εταιρείας που αφορούν την ενέργεια.   

• Οι στόχοι της εταιρείας µας για την επόµενη πενταετία παραµένουν η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας 

στους τοµείς αγοράς  πρώτων υλών και παραγωγικής διαδικασίας όσον αφορά την δραστηριότητα της 

εταιρείας στον παραδοσιακό κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και η άµεση δραστηριοποίησή της στον 

κλάδο της ενέργειας µε την έναρξη της δραστηριότητας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από ηλιακή 

ενέργεια .   

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς , συναλλαγµατικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων.  

α)Κίνδυνος αγοράς  
• Κίνδυνος τιµής: H εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων (κυρίως νηµάτων) 

πιθανή πτώση της τιµής των οποίων µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα  µέσω υποτίµησης 

των αποθεµάτων. Για αυτό και η διοίκηση ήδη από την παρούσα χρήση προσανατολίσθηκε σε 

διαφορετική διαχείριση  αποθεµατοποίησης. 

• Συναλλαγµατικός Κίνδυνος :Η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από 

το δολάριο Αµερικής .Ωστόσο η µη σηµαντικότητα των κονδυλίων των  υποχρεώσεων και  απαιτήσεων 

σε δολάρια κατά την 30.6.2008 δεν επιφέρουν σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο.   
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β)Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων  

• Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από το δανεισµό. Ο 

συνολικός βραχυπρόθεσµος δανεισµός της εταιρείας κατά την 30.6.2008 ανέρχεται σε 36.104.775,96 

ευρώ.Η συνολική υποχρέωση αφορά σε δανεισµό κυµαινόµενου επιτοκίου το οποίο και εκτίθεται σε 

κίνδυνο µεταβολής επιτοκίου.  Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και 

των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 

•       1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%:Τα αποτελέσµατα και τα ίδιa κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την 

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά  180.523,90 ευρώ. 

 
•      2..Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%:Τα αποτελέσµατα και τα ίδιο κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την 

περίπτωση θα αυξάνονταν  κατά  180.523,90 ευρώ. 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

• Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση ,το ενισχυµένο νόµισµα του ευρώ έναντι του δολαρίου  κατά τα τελευταία 

έτη ,το συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής , η αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ είναι παράγοντες 

που έχουν καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και ειδικά των κλωστοϋφαντουργικών ειδών να µην είναι  

πλέον ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα προϊόντα των αποκαλούµενων χωρών χαµηλού κόστους τα οποία 

στην κυριολεξία έχουν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά .Η διοίκηση έχει δροµολογήσει σειρά 

οργανωτικών , λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών µέτρων για να  αντιµετωπίζει την διαφαινόµενη 

νέα κρίση  και τη συνεχιζόµενη όσον αφορά το κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Στην  επόµενη 

διαχειριστική περίοδο βασικός στόχος της εταιρείας παραµένει η µείωση των ζηµιών που εµφανίζει  

κατά τα τελευταία έτη. 

• Η ∆ιοίκηση της εταιρείας µε νέο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης  προσπαθεί αφενός να συρρικνώσει τις 

δαπάνες (ακόµη και µε µείωση προσωπικού ) και αφετέρου να ελέγξει την ποσότητα της παραγωγής σε 

σχέση µε τη ζήτηση  ώστε να  επιτύχει ορθολογικότερη διαχείριση της αποθεµατοποίησης  των αγαθών . 

• Ο στρατηγικός σχεδιασµός της διοίκησης της εταιρείας , περιλαµβάνει και την δραστηριοποίηση της 

εταιρείας στον ενεργειακό κλάδο µέσω των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας , όπου περιλαµβάνεται και η 

µονάδα φωτοβλταικού πάρκου  9,99 ΜW στην θέση «Βαµβακού» του ∆ήµου Πολυδάµαντα  του νοµού 

Λάρισας .  

• Το Υπουργείο Ανάπτυξης χορήγησε στην εταιρεία την υπ’ αριθµ. ∆6/Φ16.178/7503/11.06.08 άδεια  

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  από  φωτοβολταϊκό σταθµό που θα εγκατασταθεί  στη θέση 
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«Βαµβακού»,  της διοικητικής περιφέρειας του δήµου Πολυδάµαντα του  νοµού Λάρισας. Ο 

φωτοβολταϊκός σταθµός είναι συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 9,99 MWp, µε τις απαιτούµενες 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τη µετατροπή της τάσης σε εναλλασσόµενη µε χαρακτηριστικά ίδια µε 

αυτά του δικτύου και λοιπές αναγκαίες κατασκευές και εγκαταστάσεις ». Η Άδεια αυτή  ισχύει για 

χρονικό διάστηµα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Αδειών. 

• Η ∆ιοίκηση εκτιµά , ότι ο ενεργειακός κλάδος  στην Ελλάδα ,αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά 

υποσχόµενος και θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  και ΜΕΧΡΙ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

• Με απόφαση της 3ης Ιουλίου 2008 του ∆.Σ της εταιρείας, αποφασίσθηκε η ίδρυση  100 % 

θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία SELECTED VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

η οποία  θα εξυπηρετεί τους ενεργειακούς σκοπούς της εταιρείας. 

• Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για µετατροπή µέρους του 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο  µε απλό κοινοπρακτικό δάνειο. 

 

 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆.Λ.Π 24. 

• Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών(παροχή µηχανογραφικής εξυπηρέτησης –ενοίκια )σε ΑΦΟΙ ∆ΟΝΤΑ 

ΑΕΒΕΒ  ευρώ 2.729,64 ,βασικά διοικητικά στελέχη της οποίας είναι και βασικά διοικητικά στελέχη της 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ και τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει ειδικής 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.   

• Ενοικίαση  γραφείων διοίκησης  από ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ  ευρώ 119.610,00 

βασικά διοικητικά στελέχη της οποίας είναι και βασικά διοικητικά στελέχη της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ και τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει ειδικής απόφασης της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων . 

• Αµοιβές διευθυντικών στελεχών ευρώ 497.284,14  
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ µε το άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/2007 
  
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

• Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 15.983.821,50 και διαιρείται σε 53.279.405 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

• Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία 

«Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης»)  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

• Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. 

• Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το 

Καταστατικό της Εταιρείας. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 

κατέχουν. 

 

2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

• Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί 

στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 

3.Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 

Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του 

συνολικού αριθµού των µετοχών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.  

ΜΕΤΟΧΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,93% 

∆ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 

∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 

∆ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,60% 

∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,46% 
 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

• ∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 

5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

• ∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 

• ∆εν είναι γνωστές συµφωνίες µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή 

περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 
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7.Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

• Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 

8.Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων 

µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 

• Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν 2190/1920 , οι εταιρείες έχουν δικαίωµα κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  τους να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους.∆εν υπάρχει 

αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας.  

9.Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

• ∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

10.Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

• ∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό 

της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 

χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του άρθρ.4 παρ.7  
του Ν.3556/2007 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 

2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 

3.Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 

 
ΜΕΤΟΧΟΣ  30/6/2008 30/6/2007 

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,93% 45,09% 
∆ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 7,05% 
∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 7,05% 
∆ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,60% 5,60% 
∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,46% 5,46% 
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4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 

5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
  

6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 

• ∆εν έγινε γνωστή στην εταιρεία ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της. 
 

7.Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 
• Σύµφωνα µε τον κ.ν 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας ,µε απόφαση του ∆.Σ της 9ης 

Σεπτεµβρίου 2008 τη θέση του παραιτηθέντος  εκτελεστικού µέλους κου Αποστόλου ∆οντά του 

Χρήστου έλαβε ο κος Απόστολος ∆οντάς του Ιωάννου.Η εκλογή του νέου µέλους θα επικυρωθεί από 

την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. 

8.Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων 

µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 

• Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία µε αποφάσεις των Γ.Σ της 

20ης Ιανουαρίου 2006 και της 16ης ∆εκεµβρίου 2006  και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ 

,προχώρησε σε αγορά 893.883   ιδίων µετοχών, αξίας € 660.113,08 οι οποίες µαζί µε 80.071 δωρεάν 

µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30η 

Ιουνίου 2008 σε 973.954 ίδιες µετοχές και αντιστοιχούν στο 1,83% του συνόλου του µετοχικού 

κεφαλαίου. Η µέση τιµή κτήσης αυτών ανέρχεται σε 0,68 ευρώ.Κατα την παρούσα χρήση η εταιρεία 

προέβη σε αγορά 261.833 ιδίων µετοχών έναντι 230.004,16 ευρώ µε µέση τιµή κτήσης 0,88 ευρώ. 

Λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η διανοµή στο προσωπικό .Αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την 

εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων µετοχών , τον προγραµµατισµό αυτών και την 

διαβίβαση εντολών , είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς αντιπρόεδρος του ∆.Σ και  ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος. 

9.Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
10.Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
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Γ.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους  της  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

της«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30ης  Ιουνίου  2008, και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις. Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και 

εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για 

τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή: ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών 

Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 

συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό 

την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  

κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 

την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας. Γνώµη: Κατά τη γνώµη µας, οι 
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συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική 

κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές 

της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη 

ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 7.22 που 

παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων ,στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι 

φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις  2006-2007 και 2007-2008  δεν έχουν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και 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. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών 

θεµάτων: Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα 

άρθρα 43α παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 4 παράγραφοι 6 

εως 8 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το περιεχόµενό  της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές 

καταστάσεις.       

 
 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008 
Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 
 

Ευστάθιος Σ. Πρασσάς 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12061 

ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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∆.ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

     1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  

 

• Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τη µόνιµη επιτροπή ∆ιερµηνειών  που έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

  Σηµ. 01.07.2007 
30.06.2008  01.07.2006 

30.06.2007 

Πωλήσεις 7.1 48.800.729,68 59.262.431,80

Κόστος Πωλήσεων 7.1.1 (52.415.206,40) (61.175.610,16)

Μικτό αποτέλεσµα  -3.614.476,72 -1.913.178,36

Άλλα Έσοδα  7.2 937.951,75 727.434,74

Έξοδα ∆ιάθεσης  (769.906,92) (655.992,19)

Έξοδα ∆ιοίκησης  (1.615.572,71) (2.121.835,03)

Άλλα Έξοδα  7.3 (441.911,79) (710.904,15)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα 
Εκµεταλλεύσεως 

 (5.503.916,39) (4.674.474,99)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
(καθαρό) 

7.4 (1.408.945,07) (1.177.475,85)

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες Χρήσεως  
προ φόρων  (6.912.861,46) (5.851.950,84)

Φόρος εισοδήµατος 7.5 (184.019,56) (144.753,14)

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου  (7.096.881,02) (5.996.703,98)

Κέρδη Ανά Μετοχή  -0,1357 -0,1141

Σταθµισµένος Μέσος Όρος 
Αριθµού µετοχών  52.299.451 52.567.284
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3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σηµ. 30.06.2008  30.06.2007 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 7.6.1 71.265.144,39 66.497.273,24

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.6.3 158.907,15 138.051,49

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 7.7 498.055,55 471.589,55

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 7.8 378.327,68 569.033,41

72.300.434,77 67.675.947,69

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 7.9 20.648.203,32 22.121.249,38

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.10 10.644.303,32 14.028.856,17

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώ- 
µενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα 
αποτελέσµατα .  

7.11 0,00 119.259,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.12 2.098.706,53 1.000.790,82

33.391.213,17 37.270.155,9

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 105.691.647,94 104.946.103,59

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Κεφάλαιο και αποθεµατικά  

Μετοχικό Κεφάλαιο 7.13 15.983.821,50 15.983.821,50

Υπέρ το άρτιο 17.214.521,49 17.214.521,49

Ίδιες µετοχές 7.21 -660.113,08 -430.108,92

Λοιπά αποθεµατικά 7.14.2 17.318.646,25 17.318.646,25

Αποτελέσµατα Εις Νέον 7.14.1 5.242.033,27 11.132.043,76

Σύνολο καθαρής θέσης 55.098.909,43 61.218.924,08

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 7.15.1 8.655.635,85 9.963.983,61

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 7.16 605.285,62 1.069.269,76

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  7.17 2.230.722,64 1.841.441,87

11.491.644,11 12.874.695,24

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.18 1.629.037,69 3.013.166,33

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 7.19 36.104.775,96 26.888.859,81

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις  7.20 1.367.280,75 950.458,13

39.101.094,4 30.852.484,27

Σύνολο υποχρεώσεων 50.592.738,51 43.727.179,51

Σύνολο Καθαρής  Θέσης και Υποχρεώσεων 105.691.647,94 104.946.103,59
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4.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 Σηµ. Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες 

µετοχές 
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.07.2006   13.335.124,80 17.354.983,21 0,00 19.826.881,23 16.223.594,68 66.740.583,92

Μεταβολές καθαρής θέσης      01.07.2006 - 30.06.2007 

  - Μείωση 
αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

   0,00  0,00  0,00 0,00  905.153,03 905.153,03 

Καθαρό κέρδος (ζηµία) 
που αναγνωρίσθηκε 
στην καθαρή θέση 

 0,00 0,00 0,00 0,00 905.153,03 905.153,03 

 - Αποτέλεσµα περιόδου   0,00  0,00  0,00  0,00  -5.996.703,98 -5.996.703,98

Συνολικό κέρδος 
(ζηµία) περιόδου 

  0,00 0,00 0,00 0,00 -5.091.550,92-5.091.550,92

Αγορά ιδίων µετοχών   0,00 0,00 -430.108,92 0,00 0,00 -430.108,92 

Μεταφορά 
αποθεµατικών  0,00 0,00 0,00 -2.508.234,98 2.508.234,98 0,00 

Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου  2.648.696,70 -140.461,72 0,00 0,00 -2.508.234,98 0,00 

Υπόλοιπα 30.06.2007   15.983.821,5017.214.521,49-430.108,9217.318.646,2511.132.043,7661.218.924,08

        

Υπόλοιπα 01.07.2007   15.983.821,5017.214.521,49-430.108,9217.318.646,2511.132.043,7661.218.924,08

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.07.2007 - 30.06.2008 

  - Μείωση 
αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

7.15.2 0,00  0,00  0,00  0,00  1.206.870,53 1.206.870,53 

Καθαρό κέρδος (ζηµία) 
που αναγνωρίσθηκε 
στην καθαρή θέση 

  0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.870,53 1.206.870,53 

 - Αποτέλεσµα περιόδου    0,00 0,00 0,00 0,00 -7.096.881,02 -7.096.881,02

Συνολικό κέρδος 
(ζηµία) περιόδου   0,00 0,00 0,00 0,00 -5.890.010,49-5.890.010,49

Αγορά Ιδίων µετοχών   7.21 0,00 0,00 -230.004,16 0,00 0,00 -230.004,16 

Υπόλοιπα 30.06.2008   15.983.821,5017.214.521,49-660.113,0817.318.646,25 5.242.033,27 55.098.909,43
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5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  
01.07.2007 
30.06.2008  

01.07.2006     
30.06.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων -6.912.861,46 -5.851.950,84
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 3.576.259,32 3.808.476,22
Προβλέψεις 304.149,39 -516.886,69
Συναλλαγµατικές διαφορές 7.304,24 99.430,71

Αποτελέσµατα (εσοδα,εξοδα κέρδη και ζηµίες επενδυτικής
δραστηριότητας) 

•  
-717.882,83 -615.889,06

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.032.036,84 1.363.255,99
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.473.046,06 5.828.066,18
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.548.792,58 7.734.287,09
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.143.486,62 -6.753.500,76
(Μείον):   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.438.376,57 -1.667.739,19
Καταβεβληµένοι φόροι   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 728.980,95 3.427.549,65

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άϋλων  περιουσιακών στοιχείων -9.375.465,69 -3.024.173,65

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 

166.565,70 75.175,62

Τόκοι εισπραχθέντες 55.539,19 40.321,09
Μερίσµατα εισπραχθέντα  0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -9.153.360,80 -2.908.676,94
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.087.000,00 20.340.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -4.562.186,40 -21.143.769,02
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 

0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα -2.518,04 -370,97
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 
9.522.295,56 -804.139,99

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

1.097.915,71 -285.267,28

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.000.790,82 1.286.058,10
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.098.706,53 1.000.790,82
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6.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

6.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων:  
• Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους, εκτός από τα γήπεδα και τα κτίρια, τα οποία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα 

∆.Π.Χ.Π. (30 Ιουνίου 2004 ) ,αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία 

χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία.  

• Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 1/7/2007 έως 

30/06/2008 καθώς και της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου , έχουν καταρτισθεί σύµφωνα  µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) , καθώς και των διερµηνειών που 

έχουν εκδοθεί από Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και την µόνιµη επιτροπή  ∆ιερµηνειών 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ετησίων  

οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2007. 

6.2 Καταστατικές Οικονοµικές  Καταστάσεις:  
• Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε τηρεί  τα λογιστικά της  βιβλία και ετοιµάζει 

οικονοµικές  καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο  2190/1920 και την ισχύουσα 

φορολογική νοµοθεσία. Οι συνηµµένες ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω 

καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις κατάλληλα προσαρµοσµένες  και αναµορφωµένες  βάσει 

εξωλογιστικών  εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Π. 

6.3 Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.:  
• Σύµφωνα µε  την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία  1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως 

τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες  σε οποιοδήποτε 

Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να ετοιµάζουν  τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν  µετά  την 1η Ιανουαρίου 2005,  σύµφωνα µε  τα ∆.Π.Χ.Π. 

Βάσει του ∆.Π.Χ.Π. 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι 

υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, 

τουλάχιστον για µία χρήση (1 Ιουλίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006). 

• Η Εταιρεία αποφάσισε να εκτιµήσει τα γήπεδα και τα κτίρια κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα 

∆.Π.Χ.Π. σε εύλογες αξίες και χρησιµοποίησε τις εύλογες αξίες αυτές ως τεκµαρτό κόστος κατά την 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Όσον αφορά τη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου του από 
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την υπηρεσία για συνταξιοδότηση,  το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών ζηµιών και κερδών 

αναγνωρίσθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης  στα ∆.Π.Χ.Π. 

• Οι εκτιµήσεις της Εταιρείας µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. ήταν σε 

συνέπεια µε τις εκτιµήσεις που έγιναν για την ίδια ηµεροµηνία µε  βάση τα προηγούµενα ΕΛΠ (µετά από 

τις όποιες αναµορφώσεις για την απεικόνιση διαφορών στις λογιστικές αρχές ), εκτός αν υπήρχαν σαφείς 

ενδείξεις ότι αυτές οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες. 

6.4 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:  
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 27 Σεπτεµβρίου  2008 ενέκρινε τις ετήσιες   οικονοµικές  

καταστάσεις της περιόδου 1/7/2007 –30/06/2008 και στη συνέχεια τις τροποποίησε µε την απόφαση 

του στις 1 Οκτωβρίου 2008 . 

6.5   Πληροφόρηση κατά τοµέα :  
• Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην 

οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 

αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 
6.6 Εκτιµήσεις ∆ιοίκησης:  

• Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει 

σε παραδοχές και εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών Ενεργητικού και 

Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα –έξοδα κατά την υπό 

εξέταση διαχειριστική περίοδο. Κατά συνέπεια τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα πιθανόν να 

διαφέρουν  από τις εκτιµήσεις αυτές. 

 
 
6.7 Συναλλαγµατικές µετατροπές : 

• (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η 

εταιρεία λειτουργεί, δηλαδή το ευρώ. 

• (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό 

νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από 

συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις 

υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 
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νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας 

και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

6.8 Ενσώµατα Πάγια:  
• Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο τεκµαρτό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Τα µηχανήµατα, τα µεταφορικά µέσα  καθώς και τα έπιπλα και ο 

λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις αποµείωσης  της αξίας τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση  της εύλογης αξίας των 

γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν  ως 

τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π.. Η υπεραξία που προέκυψε 

καταχωρήθηκε  στο λογαριασµό της καθαρή θέσης «κέρδη σε νέο». 

• Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 

Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές 

προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

των αντίστοιχων παγίων. 

• Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρση τους ή 

όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά  οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι 

ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης 

κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

• Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Για τα παραγωγικά ακίνητα 

που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια 

κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες 

ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές 

αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι  αποσβέσεις των 

λοιπών παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτιµώµενης  

ωφέλιµης  ζωής των παγίων. 
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• Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης  ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

     

          Είδος Παγίου  
         Ωφέλιµη ζωή  

           Βιοµηχανικά Κτίρια  και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων                     66 έτη 

          Λοιπά Κτίρια                     55 έτη 

           Μηχανήµατα &  λοιπός εξοπλισµός                                         9 έως 12,5 έτη 

           Μεταφορικά µέσα                        5 έτη 

           Λοιπός εξοπλισµός              4 έως 8 έτη 

   

• Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και βρίσκονται στο 

στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το 

κόστος περιλαµβάνει επαγγελµατικές αµοιβές και λοιπά έξοδα  κτήσης τους. Η απόσβεση αυτών των 

ακινήτων όπως και των υπολοίπων της εταιρείας  αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα για χρήση. 

6.9  Κόστος ∆ανεισµού: 
• Η Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από το ∆ΛΠ 23, βάσει 

του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων 

και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά. 

6.10 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία:  
• Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 έτη. 

• Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα 

όταν πραγµατοποιούνται.  

6.11 Αποµείωση αξίας  Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: 
• Η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται  όποτε υπάρχει ένδειξη ότι 

ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να έχει αποµειωθεί  και αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης  όταν η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Ως ανακτήσιµο  ποσό 

αναγνωρίζεται το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του 

περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιµή πωλήσεως είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση 

ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια αντικειµενική συναλλαγή µεταξύ µερών που γνωρίζουν και 

επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά την αφαίρεση κάθε άµεσης δαπάνης διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η 

παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται να προκύψουν από τη 
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συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής 

του. 

• Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης 

µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

• Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, 

στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί 

εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζηµίας 

αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε 

αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

• Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 

µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

 6.12 Επενδύσεις :  
        Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  

α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές 

καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα.  

• Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε 

σκοπό την κερδοσκοπία  συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 

β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

• Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. ∆ηµιουργούνται όταν η εταιρεία δίδει 

χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 

γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις 

• Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. 

• δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

• Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες 

από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
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• Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής 

συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. 

Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή 

δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα 

αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις 

λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των 

ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την 

πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  

• Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι 

εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών 

ταµιακών ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 

• Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις, µεταγενέστερα αποτιµώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

• Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν 

στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. Για τους 

συµµετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών 

τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

6.13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα:  
• Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, άµεσης  ρευστοποίησης. 

6.14 Λογαριασµοί Απαιτήσεων:  
• Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία µετά από προβλέψεις για  µη  

εισπρακτέα υπόλοιπα. Ο υπολογισµός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η 

είσπραξη  µέρους ή ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. 
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6.15 Αποθέµατα: 

• Τα αποθέµατα αποτιµώνται  στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε µέθοδο του µέσου 

σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το 

κόστος της Α΄ ύλης, το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν 

περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση 

τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων 

και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

6.16 Μετοχικό κεφάλαιο:  
• Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο 

µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων 

µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

6.17 ∆ανεισµός:  
• Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου.  

6.18 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: 
• Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση ως 

αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση της µέσω εκροής πόρων και µία 

αξιόπιστη εκτίµηση της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε 

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. 

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
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6.19 Παροχές στο προσωπικό: 

• Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος 

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

• Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία:Η µελλοντική υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού 

λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίζεται µε βάση αναλογιστική µελέτη.  

• Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά 

κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται  

από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβαλλόµενης πιστωτικής µονάδος 

(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

• Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων 

στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την 

περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας 

των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε 

την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

6.20 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα:  
• Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρµακευτικά από τον κύριο 

κρατικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του 

µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, και τµήµα  της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. 

Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 

συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους και κατά συνέπεια η εταιρεία  δεν έχει καµία νόµιµη ή 

τεκµαιρόµενη υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

στο προσωπικό της. 

 
 
6.21 Φόροι  εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος):  

• Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων 

φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν 
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σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή. Η  αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες  φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες 

φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο  φορολογητέο 

κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί  να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την  τρέχουσα και τις προηγούµενες 

χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις  φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί 

από αυτές) µε την χρήση φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόµων  που έχουν θεσπιστεί, ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

6.22 Προβλέψεις:  
• Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, 

καταχωρούνται όταν: 

• Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, 

• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης και, 

• Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

6.23 Αναγνώριση εσόδων: 
• Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

• 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. 

• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

• Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Επειδή τα έσοδα από τόκους αφορούν σε βραχυπρόθεσµη περίοδο έως 6 

µήνες το πραγµατικό επιτόκιο ταυτίζεται µε το ονοµαστικό. 
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• Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

6.24 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα:  
• Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 

εταιρείας όταν η εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µίας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισµού   περιλαµβάνουν διαθέσιµα και τραπεζικό 

δανεισµό. Η εταιρεία κάνει χρήση παραγώγων  για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές 

αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στη συνέχεια. Τα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα  παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει του 

περιεχοµένου  των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα κέρδη ή ζηµίες 

που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως έξοδα  ή έσοδα αντίστοιχα. 

• Πραγµατική αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και 

τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω 

του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους.  

• Πιστωτικός κίνδυνος: Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί πιστωτικοί κίνδυνοι. 

• Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας είναι σε 

ευρώ και βραχυπρόθεσµος και κατά συνέπεια ο  συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός. Η 

εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για την µείωση του κινδύνου 

µεταβολής επιτοκίων. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση της 

εταιρείας εκτιµά ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από την πιθανή µεταβολή επιτοκίων. 

• Κίνδυνος Αγοράς: Η εταιρεία δεν έχει συνάψει συµβόλαια για την αντιστάθµιση κινδύνου αγοράς, που 

προκύπτει από την έκθεσή της σε διακυµάνσεις των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί στην παραγωγική 

διαδικασία. 

6.25 Κέρδη ανά Μετοχή:  
• Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µετά από φόρους, µε το 

µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της κάθε χρήσεως/ περιόδου. 

6.26 Ίδιες µετοχές: 
• Οι ίδιες µετοχές εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως, σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. 

Κατά την αγορά, πώληση ή ακύρωση των ιδίων µετοχών, δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζηµία στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων .Το τίµηµα πώλησης ή αγοράς και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες από την 

εκκαθάριση αναγνωρίζονται απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση.  
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6.27 ∆ιανοµή µερισµάτων:  
• Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους  καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 
6.28 Μισθώσεις:  

• Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

• Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την  

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

• Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την σταθερή 

µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

6.29 Κρατικές επιχορηγήσεις:  
• Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει 

της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά 

των αντίστοιχων εξόδων. 

• Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό 

ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των 

σχετικών παγίων. 

• Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

• Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη , αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να  υπάρχει αντιστοίχιση µε τα  κόστη που 

προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

• Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται  µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις  

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται  ως έσοδα 

στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη  ζωή 

των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  

 
 
6.30 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών:  

• Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 
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• Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, και µε την χρήση µεθόδων και παραδοχών που στηρίζονται 

σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

• Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα 

προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις 

απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

6.31 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης:  
• Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 

και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
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     7.ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7.1. Πληροφορίες κατά τοµέα 
Η παραγωγική διαδικασία της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ γίνεται αποκλειστικά  στην Ελλάδα και στα εργοστάσιά της στα ΦΑΡΣΑΛΑ, στη ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ και στη ΛΑΜΙΑ. Από τα 
προϊόντα της, τα νήµατα  εκρού βαµβακερά  και τα φινιρισµένα βαµµένα νήµατα, απευθύνονται κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ελληνική αγορά. 
Το εκκοκκισµένο βαµβάκι εξάγεται κυρίως σε τρίτες χώρες. 
Οι πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

7.1.1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 30.06.2008 και 30.06.2007 

1η Ιουλίου 2007 έως 30η Ιουνίου 2008 1η Ιουλίου 2006 έως 30η Ιουνίου 2007 

Ποσά σε ευρώ 
Ελλάδα Ευρωπαϊκή 

Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 12.633.644,22 17.432.893,64 6.208.053,64 36.274.591,50 13.946.772,15 21.821.570,46 5.072.214,99 40.840.557,60 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 659.162,30 684.851,42 1.180.719,09 2.524.732,81 871.485,51 746.555,15 1.674.802,12 3.292.842,78 

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  5.155.270,20 1.846.757,99 2.793.225,57 9.795.253,76 6.116.253,29 2.591.025,63 6.032.748,11 14.740.027,03 

Έσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 206.151,61  0,00 0,00 206.151,61 389.004,39  0,00  0,00 389.004,39 

Σύνολο εσόδων 18.654.228,33 19.964.503,05 10.181.998,30 48.800.729,68 21.323.515,34 25.159.151,24 12.779.765,22 59.262.431,80

 

Η σηµαντική µείωση των πωλήσεων οφείλεται α) στη µείωση των πωλήσεων εκκοκκισµένου βάµβακος προϊόν χρηµατιστηριακό του οποίου η εµπορία εξετάζεται 
πάντοτε ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και µπορεί από χρήση σε χρήση να αποκλίνει .Κατά  την κρινόµενη διαχειριστική περίοδο η διοίκηση δεν έκρινε σκόπιµο 
σε µία τόσο ρευστή οικονοµική συγκυρία να προβεί σε εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος  β) από τη µείωση πωλήσεων των νηµάτων λόγω πτώσης των τιµών εξ αιτίας 
της παγκόσµιας δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας  (νοµισµατική αστάθεια , αποδυνάµωση $ έναντι του € , αύξηση επιτοκίων ) µε αποτέλεσµα τα εισαγόµενα προϊόντα  
να  καθίστανται πιο ανταγωνιστικά  από τα ευρωπαϊκά . 
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7.1.2.ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 30.06.2008 και 30.06.2007 

1η Ιουλίου 2007 εως 30η Ιουνίου 2008 1η Ιουλίου 2006 εως 30η Ιουνίου 2007 

Ποσά σε ευρώ 
Ελλάδα Ευρωπαϊκή 

Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 13.766.048,80 19.843.376,63 6.776.606,55 40.386.031,98 14.422.157,96 22.933.881,48 5.238.509,02 42.594.548,46

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 584.429,70 612.361,19 1.178.278,47 2.375.069,36 785.990,44 677.553,03 1.766.435,99 3.229.979,46

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  4.852.007,83 1.797.990,22 2.831.061,06 9.481.059,11 5.835.668,04 2.574.125,10 6.668.978,39 15.078.771,53

Έσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 173.045,95  0,00 0,00 173.045,95 272.310,71  0,00 0,00 272.310,71

Σύνολο εσόδων 19.375.532,28 22.253.728,04 10.785.946,08 52.415.206,40 21.316.127,15 26.185.559,61 13.673.923,40 61.175.610,16

 
 
Κατ΄ αντιστοιχία των µειωµένων πωλήσεων και η µείωση του κόστους πωληθέντων οφείλεται στις µειωµένες ποσότητες πώλησης Στο κόστος πωλήσεων 
συµπεριλαµβάνονται και τα άµεσα έξοδα πωλήσεων (µεταφορικά & προµήθειες διάθεσης) . 
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7.1.3.ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 30.06.2008 και 30.06.2007 

1η Ιουλίου 2007 εως 30η Ιουνίου 2008 1η Ιουλίου 2006 εως 30η Ιουνίου 2007 

Ποσά σε ευρώ 
Ελλάδα Ευρωπαϊκή 

Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων -1.132.404,58 -2.410.482,99 -568.552,91 -4.111.440,48 -475.385,81 -1.112.311,02 -166.294,03 -1.753.990,86

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 74.732,60 72.490,23 2.440,62 149.663,45 85.495,07 69.002,12 -91.633,87 62.863,32

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  303.262,37 48.767,77 -37.835,49 314.194,65 280.585,25 16.900,53 -636.230,28 -338.744,50

Έσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 33.105,66 0,00 0,00 33.105,66 116.693,68 0,00 0,00 116.693,68

Σύνολο εσόδων -721.303,95 -2.289.224,99 -603.947,78 -3.614.476,72 7.388,19 -1.026.408,37 -894.158,18 -1.913.178,36

 
Αποτέλεσµα  της αύξησης του κόστους παραγωγής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ήταν η καταγραφή της αύξησης των λειτουργικών ζηµιών της χρήσης.   
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7.2.Ανάλυση άλλων εσόδων 

  01.07.2007 
30.06.2008 

01.07.2006 
30.06.2007 

Επιδοτήσεις για εκπαίδευση προσωπικού 36.896,59 132.291,40

Επιδοτήσεις ειδικών προγραµµάτων 0,00 0,00

Ενοίκια κτιρίων εδαφικών εκτάσεων 13.530,00 13.173,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 306.714,39 96.169,58

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχ.παγίων 286.424,19 255.857,56

Λοιπά έκτακτα έσοδα 194.305,85 173.824,32

Αναµόρφωση αναβαλλόµενης φορολογίας από 
29% σε 25% 98.358,17 56.118,88

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.722,56 0,00

Σύνολο Άλλων Εσόδων 937.951,75 727.434,74

 
7.3.Ανάλυση άλλων εξόδων 

  01.07.2007 
30.06.2008 

01.07.2006 
30.06.2007 

Συναλλαγµατικές διαφορές 314.018,63 195.600,29 

Λοιπά έκτακτα έξοδα 10.439,58 67.373,67 

∆ιαφορές ενσωµατώσεως & καταλογισµού 113.886,47 73.554,70 

Αναµόρφωση αναβαλλόµενης φορολογίας από 
29% σε 25% 

3.567,11 0,00 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0,00 374.375,49 

Σύνολο Άλλων Εξόδων 441.911,79 710.904,15

    

    Κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν κρίθηκε σκόπιµο να γίνει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

    γιατί παρ΄όλες τις δυσκολίες της αγοράς η διαχείριση είσπραξης των απαιτήσεων γίνεται χωρίς  

    προβλήµατα και ήδη υπάρχει σωρευµένη πρόβλεψη 735.068,31 € 
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7.4.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

 01.07.2007 
30.06.2008  

01.07.2006 
30.06.2007 

Έσοδα από πώληση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 1.791.857,36 2.648.056,31

Κόστος αγοράς χρηµατοοικονοµικών προϊόντων -1.312.919,32 -2.578.681,92

Αποτέλεσµα  478.938,04  69.374,39

Έσοδα από πώληση χρεογράφων 0,00 0,00

Έσοδα από τόκους 55.539,19 40.321,09

Χρεωστικοί τόκοι -2.032.036,84 -1.363.255,99

Αποτέλεσµα  -1.976.497,65  -1.322.934,90

Κέρδη από εκποίηση παγίων 88.614,54  114.037,06

Ζηµίες από εκποίηση παγίων 0,00  -37.952,40

Αποτέλεσµα 88.614,54  76.084,66

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους -1.408.945,07  -1.177.475,85

 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αφορούν συµβόλαια εκκοκκισµένου  βάµβακος στο χρηµατιστήριο της Νέας 

Υόρκης .Η αγορά έγινε για αντιστάθµιση κινδύνου εµπορίας εκκοκκισµένου. Η αύξηση των χρεωστικών 

τόκων οφείλεται α) σε αύξηση του δανεισµού εξ αιτίας των επενδύσεων και β) σε αύξηση των επιτοκίων . 

 

7.5.Φόρος εισοδήµατος 

 01.07.2007 
30.06.2008  

01.07.2006 
30.06.2007 

Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι 184.019,56 144.753,14

Σύνολο 184.019,56  144.753,14

 
Ο φόρος εισοδήµατος αφορά τον φόρο επί των κερδών της περιόδου. Οι αναβαλλόµενοι φόροι αφορούν 

καταχώρηση µελλοντικής φορολογίας για προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  διαφορές αποσβέσεων κλπ. 
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7.6.Ανάλυση πάγιου ενεργητικού 
 

7.6.1 Α . ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.6.2007 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – Οικόπεδα Κτίρια - Τεχ. 
Έργα 

Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & Λοιπ. 
Μηχ. Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλ & 
Προκαταβ. 

Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/6/2006 3.403.078,86 36.682.865,72 74.881.175,99 1.832.411,59 4.899.222,31 2.242.885,80 123.941.640,27

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, 
Βελτιώσεις-µεταφορές 0,00 108.907,80 2.985.297,82 146.737,61 456.535,12 -396.641,66 3.300.836,69

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές  0,00 -12.442,16 -448.745,94 -121.599,16 -311.137,55 0,00 -893.924,81

Σύνολο Αξίας  30/06/2007 3.403.078,86 36.779.331,36 77.417.727,87 1.857.550,04 5.044.619,88 1.846.244,14 126.348.552,15

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2006 0,00 1.473.788,02 50.801.037,42 1.484.156,75 4.027.468,79 0,00 57.786.450,98

Μειώσεις Αποσβεσθέντων  0,00 -4.097,16 -441.345,59 -115.039,80 -311.581,90 0,00 -872.064,45

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου  0,00 686.309,26 2.760.244,91 97.728,80 218.088,40 0,00 3.762.371,37

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 682.212,10 2.318.899,32 -17.311,00 -93.493,50 0,00 2.890.306,92

Αξία αποσβεσθέντων 
30/06/2007 0,00 2.156.000,12 53.119.936,74 1.466.845,75 3.933.975,29 0,00 60.676.757,90

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2007 3.403.078,86 34.623.331,24 24.297.791,13 390.704,29 1.110.644,59 1.846.244,14 65.671.794,25

Υπόλοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2007   
 

 825.478,99 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων   66.497.273,24
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7.6.1 .Β. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.6.2008 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – Οικόπεδα 
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα 

Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & Λοιπ. 
Μηχ. Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλ & 
Προκαταβ. 

Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/6/2007 3.403.078,86 36.779.331,36 77.417.727,87 1.857.550,04 5.044.619,88 1.846.244,14 126.348.552,15

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, 
Βελτιώσεις-µεταφορές 310.150,41 170.650,75 9.947.372,51 93.609,02 481.216,68 -1.832.019,14 9.170.980,23

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές    -1.200.004,58  -27.505,05  -1.227.509,63

Σύνολο Αξίας  30/06/2008 3.713.229,27 36.949.982,11 86.165.095,80 1.951.159,06 5.498.331,51 14.225,00 134.292.022,75 

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2007 0,00 2.156.000,12 53.119.936,74 1.466.845,75 3.933.975,29 0,00 60.676.757,90

Μειώσεις Αποσβεσθέντων    -1.122.195,10  -27.505,03  -1.149.700,13

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου   688.464,53 2.520.233,62 96.372,36 222.837,20  3.527.907,71

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 688.464,53 1.398.038,52 96.372,36 195.332,17 0,00 2.378.207,58

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2008 0,00 2.844.464,65 54.517.975,26 1.563.218,11 4.129.307,46 0,00 63.054.965,48

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2008 3.713.229,27 34.105.517,46 31.647.120,54 387.940,95 1.369.024,05 14.225,00 71.237.057,27 

Υπόλοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2008   
 

 28.087,12 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων   71.265.144,39

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις επί των ακινήτων  
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Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων κατανεµήθηκαν στα αποτελέσµατα ως εξής : 

7.6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

   01.07.2007 
30.06.2008  01.07.2006 

30.06.2007  

Αποσβέσεις κτιρίων  688.464,53  686.309,26  

Αποσβέσεις µηχανηµάτων  2.520.233,62  2.760.244,91  

Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων  96.372,36  97.728,80  

Αποσβέσεις επίπλων –λοιπού εξοπλισµού  222.837,20  218.088,40  

Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων  48.351,61  46.104,85  

Σύνολο αποσβέσεων  3.576.259,32  3.808.476,22  

Κατανέµονται σε :     

Κόστος Πωλήσεων 3.422.164,03  3.633.723,65 

Έξοδα ∆ιάθεσης 5.867,89  40.428,75 

Έξοδα ∆ιοίκησης 148.227,40  134.323,82 

Σύνολο   3.576.259,32  3.808.476,22

7.6.3 .Α ΑΥΛΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.6.2007 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έξοδα αναδιοργάνωσης 

Κόστος Κτήσεως 30/06/2006 36.781,97 

Προσθήκες περιόδου 159.512,64 

Κόστος Κτήσεως 30/06/2007 196.294,61 

Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2006 12.138,27 

Αποσβέσεις περιόδου 46.104,85 

∆ιαγραφές-Μειώσεις αποσβέσεων 0,00  

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2007 138.051,49 
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7.6.3.Β ΑΥΛΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.6.2008 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έξοδα αναδιοργάνωσης 

Κόστος Κτήσεως 30/06/2007 196.294,61 

Προσθήκες περιόδου 69.207,27 

Κόστος Κτήσεως 30/06/2008 265.501,88 

Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2007 58.243,12 

Αποσβέσεις περιόδου 48.351,61 

∆ιαγραφές-Μειώσεις αποσβέσεων   

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2008 158.907,15 

Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν   το διαθέσιµο λογισµικό. 

 

 
7.7. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται πάσης φύσεως εγγυήσεις και προκαταβολές για διάφορες παροχές 
(∆ΕΗ-ΟΤΕ κλπ). 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 30.06.2008 30.06.2007 

∆οσµένες εγγυήσεις σε ∆.Ε.Η 469.599,66 444.599,66

∆οσµένες εγγυήσεις σε ∆ΕΥΑΛ 164,34 164,34

∆οσµένες εγγυήσεις για µίσθωση ακινήτων 18.469,55 18.469,55

∆οσµένες εγγυήσεις σε ταµείο Αττικής οδού 150,00 150,00

∆οσµένες εγγυήσεις σε ΣΥ∆ΕΣΥΣ ΑΕ 150,00 0,00

∆οσµένες εγγυήσεις σε OLYMPIC AE 9.522,00 8.206,00

Σύνολο δοσµένων εγγυήσεων 498.055,55 471.589,55
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7.8.Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

 30.06.2008 30.06.2007 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις από:  

Υπεραξία γηπέδων 42.097,83 42.097,83

Εξόδων εγκατάστασης 3.347,18 6.236,29

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 151.321,41 310.088,23

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 181.561,26 210.611,06

Σύνολο 378.327,68 569.033,41

 

• Στην παρούσα περίοδο   έγινε επανεκτίµηση  τόσο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων όσο 

και των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Ανάλυση της µείωσης της αναβαλλόµενης φορολογίας παρατίθεται 

παρακάτω στην § 7.15.2  

 

7.9.Αποθέµατα 

Η αύξηση των αποθεµάτων ετοίµων – ηµιτελών οφείλεται στη µη διάθεσή τους λόγω χαµηλών 

προσφεροµένων τιµών πώλησης . 

Η αύξηση παραγωγής σε κατεργασία οφείλεται στη λειτουργία των κλωστηρίων  Οpen end  

Η µείωση των Α΄και Β΄υλών οφείλεται σε ρευστοποίηση υπαρχόντων αποθεµάτων εκκοκκισµένου 

βάµβακος  και διαφορετική διαχείριση αγοράς και αποθεµατοποίησης α΄υλών . 

 

 30.06.2008 30.06.2007 

Εµπορεύµατα 1.247.596,31 931.197,31

Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή 12.156.342,91 10.581.476,09

Υποπροϊόντα-Υπολείµµατα 137.522,77 220.158,80

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.331.017,34 684.158,80

Πρώτες και β. ύλες -υλικά συσκευασίας 2.944.858,24 7.455.340,07

Αναλώσιµα  υλικά  312.726,12 121.148,68

Ανταλλακτικά 1.500.880,39 1.343.777,03

Είδη συσκευασίας 118.223,46 70.303,68

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 899.035,78 713.688,92

Υπόλοιπο αποθεµάτων 20.648.203,32 22.121.249,38
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7.10.Ανάλυση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 

 30.06.2008 30.06.2007 

Πελάτες 6.723.693,83 7.831.074,22

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης -735.068,31 -735.068,31

Υπόλοιπο πελατών 5.988.625,52 7.096.005,91

Επιταγές µεταχρονολογηµένες 3.128.744,31 5.178.813,26

Επιταγές σε καθυστέρηση 79.332,61 93.349,12

Προκαταβολές προσωπικού 4.400,00 8.400,00

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο από επιστροφή Φ.Π.Α 686.090,35 810.430,89

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο από επιχορήγηση παγίων 564.900,00 564.900,00

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο από παρακρ.φόρ. τόκων 121.169,62 123.065,04

Απαιτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ 15.200,77 15.200,84

Λογαριασµοί διαχειρίσεων προκαταβολών 4.399,22 82.552,62

Προκαταβολές σε προµηθευτές 37.846,08 37.091,46

Έξοδα επόµενων περιόδων  990,00 9.528,75

Λοιπές απαιτήσεις –προβλέψεις περιόδου 12.604,84 9.518,28

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων 4.655.677,80 6.932.850,26

Υπόλοιπο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 10.644.303,32 14.028.856,17
 

 
• ∆ιευκρινίζεται ότι η µείωση των απαιτήσεων από πελάτες  και µεταχρονολογηµένες επιταγές οφείλεται 

στη µείωση του κύκλου εργασιών . 

 
 

 

7.11.Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρηµένες 
στα αποτελέσµατα  

 
•       ∆εν υπήρχαν χρηµατιστηριακά συµβόλαια κατά την 30η Ιουνίου 2008 .Κατά την 30η Ιουνίου 2007 

υπήρχαν  62   χρηµατιστηριακά  συµβόλαια εκκοκκισµένου βάµβακος που διαπραγµατεύονταν στο 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εύλογη  αξία τους κατά την  30.06.2007 ανέρχονταν  σε 161.060  $ 

ήτοι 119.259,53 €. 
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7.12.Ταµιακά διαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα  

 30.06.2008 30.06.2007 

Ταµείο µετρητά 39.181,23 35.331,15

Καταθέσεις σε ευρώ 1.672.015,55 651.907,29

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 387.509,75 313.552,38

Σύνολο 2.098.706,53 1.000.790,82

 
 

Τα διαθέσιµα  αντιπροσωπεύουν µετρητά και καταθέσεις  λογαριασµών όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

7.13.Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
 

• Το µετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας το 1970 ορίστηκε σε 20.000.000 δρχ., 

διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 1322/1970). Στη 

συνέχεια η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 2ας Ιουνίου 1972, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ. µε την έκδοση 10.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. η 

µία, βάσει της υπ’ αριθµόν 9436/5.8.72 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας (Φ.Ε.Κ. 

1561/22.8.1972). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 1973, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ. µε την έκδοση 25.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. 

έκαστη, βάσει της υπ’ αριθµόν 174893/22.2.1973 απόφασης του Αναπληρωτή Νοµάρχη ∆ιαµερίσµατος 

Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 131/26.2.1973). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 20ης Ιουνίου 1977, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 15.400.000 δρχ. µε την έκδοση 15.400 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. 

έκαστη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 16 του Ν. 542/1977. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης Σεπτεµβρίου 1981, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 70.400.000 δρχ. µε την έκδοση 70.400 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ., 

έκαστη, βάσει της υπ’ αριθµόν 28807/22.12.1981 απόφασης του Αναπληρωτή Νοµάρχη ∆ιαµερίσµατος 

Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 4266/28.12.1981). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24ης Μαΐου 1982, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 104.200.000 δρχ. µε την έκδοση 104.200 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ., 
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έκαστη, κατ’ εφαρµογή του Ν. 1249/1982 και βάσει της υπ’ αριθµόν 11155/22.6.1981 απόφασης του 

Αναπληρωτή Νοµάρχη ∆ιαµερίσµατος Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 2966/25.6.1982). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29ης ∆εκεµβρίου 1988, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 146.000.000 δρχ. µε την έκδοση 146.200 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ., 

έκαστη, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αριθµόν Ε. 2665/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1550/25.5.1990). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 5ης ∆εκεµβρίου 1990, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 112.800.000 δρχ. µε την έκδοση 1.128.000 νέων µετοχών µε δηµόσια εγγραφή 

(1.008.000) και ιδιωτική τοποθέτηση (20.000) (Φ.Ε.Κ. 4495/28.12.1990). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 1991, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 755.700.000 δρχ. µε την έκδοση 7.557.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε: α) κατά το ποσό 273.261.866 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των διατάξεων του Ν. 1731/87, β) κατά 451.375.717 δρχ. µε 

κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων, βάσει της Ε. 2665/87 και γ) κατά 

31.062.417 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων, βάσει του Ν∆. 

1078/71. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18ης ∆εκεµβρίου 1993, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 314.875.000 δρχ. µε την έκδοση 3.148.750 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17ης ∆εκεµβρίου 1994, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 787.188.000 δρχ. µε την έκδοση 7.871.880 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε: α) µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, κατά το ποσό 247.625.290 δρχ., βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92, β) µε 

κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων βάσει του Ν. 1828/89, κατά 

65.564.577 δρχ. για τη χρήση 1988 - 1989, κατά 88.435.668 δρχ. για τη χρήση 1989 - 1990 και κατά 

385.562.465 δρχ. για τη χρήση 1990 - 1991.  

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 20ης ∆εκεµβρίου 1997, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 885.585.000 δρχ. µε την έκδοση 8.855.850 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη, µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων βάσει του Ν. 1828/89, 

κατά 50.475.965 δρχ. για τη χρήση 1990 - 1991, κατά 335.000.000 δρχ. για τη χρήση 1992 - 1993 και 

κατά 500.109.035 δρχ. για τη χρήση 1993 - 1994. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά οκτακόσια έντεκα εκατοµµύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000) δρχ., 
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διαιρεµένο σε οκτώ εκατοµµύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδοµήντα µετοχές (8.117.870), 

ονοµαστικής αξίας δραχµών εκατό (100) εκάστης, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων 

Ν.2065/92 361.327.571, δραχµών αποθεµατικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό 

επενδύσεων), για τη χρήση 1993-1994 14.890.965 δραχµών, για τη χρήση 1994-1995 300.000.000 

δραχµών και για τη χρήση 1995-1996 110.185.045 δραχµών, αποθεµατικών του Ν∆ 1078/71 

(αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων) 25.383.419 δραχµών και µετά από άθροισιν των παραπάνω 

κονδυλίων δραχµές 811.787.000. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 22ας ∆εκεµβρίου 2001 η ονοµαστική αξία των 

µετοχών της εταιρείας µετατράπηκε σε ευρώ σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 µε 

αύξηση για το σκοπό αυτό της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας από 100 δραχµές σε 

102,225 δραχµές (0,30 ευρώ) εκάστη, µε µερική κεφαλαιοποίηση εκ δραχµών 90.311.304 από το 

αποθεµατικό της εταιρείας µε τίτλο «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων» (Υπεραξία Ν.2065/92) και µετατράπηκε σε ευρώ το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 

δηλαδή από δραχµές 4.149.246.304 σε ευρώ 12.176.805. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9ης Νοεµβρίου 2002 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  ένα εκατοµµύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα 

ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.158.319,80) , διαιρεµένο  σε τρία εκατοµµύρια  οκτακόσιες εξήντα µία 

χιλιάδες εξήντα έξι  µετοχές  (3.861.066), ονοµαστικής αξίας  0,30 ευρώ  εκάστης, µε 

κεφαλαιοποίηση α)της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 1.120.713,14 ευρώ και β) από αποθεµατικό – 

διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  37.606,66  ευρώ , και µετά  από άθροιση των 

παραπάνω κονδυλίων ευρώ 1.158.319,80. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16ης ∆εκεµβρίου 2006 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  δύο εκατοµµύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα 

έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  (2.648.696,70) µε κεφαλαιοποίηση α) µέρους των αποθεµατικών 

όπως αυτά εµφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασµό υπόλοιπο εις νέο ποσού ευρώ 

2.508.234,98 και  β) µέρους του αποθεµατικού- διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  

ποσού ευρώ 140.461,72 και µε έκδοση οκτώ εκατοµµυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων 

εννιακοσίων  ογδόντα εννέα  (8.828.989) νέων ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  0,30 

ευρώ  εκάστης.  

• Έτσι το  σύνολο του µετοχικού  κεφαλαίου της Εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 

15.983.821,50 ευρώ  διαιρούµενο  πλέον  σε  πενήντα τρία εκατοµµύρια διακόσιες εβδοµήντα εννέα 

χιλιάδες τετρακόσιες πέντε µετοχές (53.279.405) ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ  εκάστης. 
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• ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε ευρώ) 

 ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. Ηµεροµηνία 
Γ.Σ 

Με καταβολή 
µετρητών 

Με κεφ/ση 
αποθεµατικών 

Με κεφ/ση 
υπεραξίας 
παγίων 

Σύνολα 

1322/1970 Ίδρυση 
Α.Ε. 58.694,06 0,00 0,00 58.694,06 

1561/22.8.1972 02.06.1972 29.347,03 0,00 0,00 29.347,03 

131/26.02.1973 06.02.1973 73.367,57 0,00 0,00 73.367,57 

3233/1.11.1977 20.06.1977 45.194,42 0,00 0,00 45.194,42 

4266/28.12.1981 23.09.1981 206.603,08 0,00 0,00 206.603,08 

2966/25.06.1982 24.05.1982 305.796,04 0,00 0,00 305.796,04 

1550/25.05.1990 29.12.1988 428.466,62 0,00 0,00 428.466,62 

4495/28.12.1990 05.12.1990 331.034,48 0,00 0,00 331.034,48 

296/30.01.1992 23.12.1991 1.415.812,57 801.942,38 2.217.754,95 

128/11.01.1994 18.12.1993 924.064,56 0,00 0,00 924.064,56 

7211/30.12.1994 17.12.1994 0,00 1.583.456,23 726.706,65 2.310.162,88 

230/16.01.1998 20.12.1997 0,00 2.598.928,83 0,00 2.598.928,83 

282/20.01.1999 21.12.1998 0,00 1.321.964,58 1.060.389,06 2.382.353,64 

695/29.01.2002 22.12.2001 0,00 0,00 265.036,84 265.036,84 

12826/23.12.2002 09.11.2002 0,00 37.606,66 1.120.713,14 1.158.319,80 

14009/29.12.2006 15.12.2006 0,00 140.461,72 2.508.234,98 2.648.696,70 

ΣΥΝΟΛΑ 2.402.567,86 7.098.230,59 6.483.023,05 15.983.821,50 
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7.14 Αποτελέσµατα εις νέον και λοιπά Αποθεµατικά  

7.14.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

   

 30.06.2008 30.06.2007 

Αποτελέσµατα εις Νέον  5.242.033,27 11.132.043,76

  
Η µείωση κατά ποσό € 5.890.010,40 αναλύεται ως εξής :αύξηση από απ’ ευθείας καταχώρηση στην καθαρή 

στην καθαρή θέση λόγω µείωσης της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης από 29% σε 25 % ποσό 

€1.206.870,53 και µείωση από ζηµίες χρήσης ποσό € 7.096.881,02. 

 
 

7.14.2 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

 30.06.2008 30.06.2007 

Τακτικό αποθεµατικό 2.314.432,79 2.314.432,79

Ειδικά αποθεµατικά 1.776.082,17 1.776.082,17

Έκτακτα αποθεµατικά  87.968,16 87.968,16

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων διατάξεων 13.985.637,60 13.985.637,60

Αποθεµατικά απο απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 1.322.772,63 1.322.772,63

Αποθεµατικά από ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα 788.864,94 788.864,94

∆ιαφορά από εκποίηση ιδίων µετοχών  -2.957.112,04 -2.957.112,04

∆ιαφορά από αναπροσαρµογή  περιουσιακών στοιχείων Ν2065/92 0.00 0.00

Σύνολο 17.318.646,25 17.318.646,25

 

 
• Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων, τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 

φορολογίας έσοδα, καθώς και τα αποθεµατικά από ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα αφορούν σε 

αποθεµατικά  η διάθεση των οποίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, υπόκεινται στη 

φορολογία εισοδήµατος. Ο φόρος εισοδήµατος αυτός θα βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης στην 

οποία η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει τη διανοµή τους.   
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7.15.Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
7.15.1 Ανάλυση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις από: 30.06.2008 30.06.2007 

Από υπεραξία κτιρίων 7.059.870,45 8.194.236,85

Από υπεραξία εγκαταστάσεων 1.592.029,06 1.735.161,50

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 34.585,26

Εξόδων 3.736,34 0,00

Σύνολο 8.655.635,85 9.963.983,61

 
• Η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την υπεραξία των παγίων υπολογίστηκε µε 

συντελεστή 25%. 

• Οι µειωµένες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και  οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

οφείλονται στη µείωση του συντελεστή της φορολογίας εισοδήµατος από 29% σε 25%. και αναλύεται 

στον παρακάτω πίνακα.    

7.15.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 

  ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ -1.130.239,53

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -239.332,59

ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 860,33

ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 29.049,80

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΞΟ∆ΩΝ 0,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 42.770,78

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
 -4.770,38

  -1.301.661,59

 
• Από το ανωτέρω ποσό , κονδύλι  €  1.206.870,53 καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση και 

κονδύλι   € 94.791,06 (= 98.358,17-3.567,22) ως έσοδο στα αποτελέσµατα της περιόδου. 
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7.16.Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους κατά την έξοδο από την υπηρεσία 
Η διοίκηση της εταιρείας µε βάση πρόσφατη αναλογιστική µελέτη  εκτίµησε τη µελλοντική υποχρέωση για 

αποζηµίωση του προσωπικού της  λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Πέραν της 

αποζηµιώσεως,  µε βάση τα προβλεπόµενα από το νόµο, η εταιρεία  καµία άλλη υποχρέωση  για οποιαδήποτε 

άλλη παροχή δεν έχει αναλάβει έναντι των εργαζοµένων.   

 

7.17.Επιχορηγήσεις ενσωµάτων ακινητοποιήσεων  
Αφορούν επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρεία κάνοντας χρήση αναπτυξιακών νόµων. Τα  

ποσοστό της επιχορήγησης κυµαίνεται από 30 % έως 50%. Σύµφωνα µε το νόµο και τις εγκριτικές 

αποφάσεις υπάρχουν υποχρεώσεις και χρονικοί περιορισµοί όσον αφορά την µεταβίβαση των 

επιχορηγηθέντων παγίων.  

 

7.18.Ανάλυση προµηθευτών  

   

 30.06.2008 30.06.2007 

Προµηθευτές  1.629.037,69 3.013.166,33

Πιστωτές 0,00 0,00

Γραµµάτια πληρωτέα 0,00 0,00

Σύνολο 1.629.037,69 3.013.166,33

 

Η µείωση οφείλεται σε εξόφληση υπολοίπων προµηθευτών που αφορούσαν πάγιες επενδύσεις. 

7.19.Ανάλυση δανείων 

 30.06.2008 30.06.2007 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 18.966.565,53 17.228.150,32

ALPHA BANK 13.138.210,43 5.720.709,49

EUROBANK 4.000.000,00 3.940.000,00

Σύνολο 36.104.775,96 26.888.859,81
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Το µέσο κόστος δανεισµού κατά την παρούσα περίοδο  ανήλθε σε 6,55%. 
• Η αύξηση του δανεισµού οφείλεται σε λήψη δανείων για πάγιες επενδύσεις . Η εταιρεία βρίσκεται σε 

διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για µετατροπή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε 

µακροπρόθεσµο  µε απλό κοινοπρακτικό δάνειο. 

• Καµία υποθήκη και προσηµείωση δεν είναι εγγεγραµµένη για εξασφάλιση τραπεζικών  δανείων και 

πιστώσεων. 

• ∆εν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος γιατί το σύνολο των δανείων είναι σε ευρώ. 

 
 

7.20.Ανάλυση προβλέψεων  & λοιπών υποχρεώσεων 

   

 30.06.2008 30.06.2007 

Προκαταβολές πελατών 589.985,20 37.207,98

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες 237.865,86 281.330,74

Μερίσµατα πληρωτέα 15.352,42 17.870,46

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 213.284,71 250.831,16

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 257.721,96 310.481,49

Λοιπά – προβλέψεις περιόδου 53.070,60 52.736,30

Σύνολο 1.367.280,75 950.458,13

 
 
Οι προκαταβολές πελατών καταβλήθηκαν έναντι πωλήσεων εκκοκκισµένου βάµβακος. 
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7.21.Αγορά Ιδίων Μετοχών  
• Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία µε αποφάσεις των Γ.Σ της 

20ης Ιανουαρίου 2006 και της 16ης ∆εκεµβρίου 2006  και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ 

,προχώρησε σε αγορά 893.883   ιδίων µετοχών, αξίας € 660.113,08 οι οποίες µαζί µε 80.071 δωρεάν 

µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται κατά την 

30η Ιουνίου 2008 σε 973.954 ίδιες µετοχές και αντιστοιχούν στο 1,83% του συνόλου των µετοχών. 

Αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων 

µετοχών , τον προγραµµατισµό αυτών και την διαβίβαση εντολών , είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς 

αντιπρόεδρος του ∆.Σ και  ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Η εταιρεία απέκτησε κατά την διαχειριστική χρήση 

2007-2008  261.833 ίδιες µετοχές έναντι 230.004,16 € µε µέση τιµή κόστους 0,88 ευρώ. 

 

7.22.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

• Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Η Εταιρεία  κατά το χρόνο σύνταξης έχει οριστικοποιήσει τις 

φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και την 30η Ιουνίου 2006. Έτσι  δεν έχουν καταστεί 

οριστικές οι φορολογικές  υποχρεώσεις της εταιρείας  για τη χρήσεις  έληξαν την 30η Ιουνίου  

2007 και   την 30η Ιουνίου 2008  ,στην παρούσα χρονική στιγµή  δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε 

ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν από τη φορολογική 

αρχή. Για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατιστεί ανάλογη  πρόβλεψη στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις . 

 

7.23. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
• Με απόφαση της 3ης Ιουλίου 2008 του ∆.Σ της εταιρείας αποφασίσθηκε η ίδρυση  100 % 

θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία SELECTED VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

• Η εταιρεία  θα εξυπηρετεί τους ενεργειακούς σκοπούς της εταιρείας.   
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7.24.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24. 

Είδος συναλλαγής  

Συναλλαγές 
Βασικών 

διοικητικών 
στελεχών παρ.18 

(στ) ∆ΛΠ 24 

Συναλλαγές µε 
«Άλλα 

συνδεδεµένα 
µέρη »» παρ.18 

(ζ) ∆ΛΠ 24 
Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών(παροχή µηχανογραφικής 
εξυπηρέτησης -ενοίκια) 0,00 2.729,64

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  (ενοίκια γραφείων διοίκησης 0,00 119.610,00

Απαιτήσεις 0,00 2.729,64

Υποχρεώσεις 0,00 0,00

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 497.284,14 0,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00 0,00
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 του Ν.3401/2005 

Ηµεροµηνία θέµα ∆ιαδικτυακός τόπος 
04/07/07 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
19/07/07 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
18/09/07 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ www.stiafilco.com 
18/09/07 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ν.3556 www.stiafilco.com 

25/09/07 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2006-2007 www.stiafilco.com 

25/09/07 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2006-
2007 

www.stiafilco.com 

28/09/07 ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2006-2007 www.stiafilco.com 

19/10/07 ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
22/10/07 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ www.stiafilco.com 
26/10/07 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
15/11/07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8Ης ∆εκεµβρίου 2007 www.stiafilco.com 
19/11/07 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Σ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 200-2008 www.stiafilco.com 
20/11/07 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
21/11/07 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
22/11/07 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
23/11/07 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
23/11/07 ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2007 www.stiafilco.com 
29/11/07 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ www.stiafilco.com 
30/11/07 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ www.stiafilco.com 
05/12/07 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ www.stiafilco.com 
10/12/07 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ www.stiafilco.com 
10/12/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
11/12/07 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
11/12/07 ΕΚΠΝΟΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2000-2001 www.stiafilco.com 
11/12/07 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ www.stiafilco.com 
17/12/07 ∆ΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
21/12/07 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ  ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.stiafilco.com 
09/01/08 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ www.stiafilco.com 
04/02/08 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΡΑ  www.stiafilco.com 
05/02/08 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΡΑ  www.stiafilco.com 
29/02/08 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 www.stiafilco.com 
29/02/08 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 www.stiafilco.com 
17/03/08 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  www.stiafilco.com 
17/03/08 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ   www.stiafilco.com 
17/03/08 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
27/03/08 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
11/04/08 ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
18/04/08 ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
21/04/08 ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
21/04/08 ∆ΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ www.stiafilco.com 
21/04/08 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  www.stiafilco.com 
22/04/08 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ www.stiafilco.com 
07/05/08 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.stiafilco.com 
30/05/08 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 www.stiafilco.com 
30/05/08 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 www.stiafilco.com 
06/06/08 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ.∆ΟΝΤΑ  www.stiafilco.com 
11/06/08 ΡΑΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.stiafilco.com 

 

 

 



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
S E L E C T E D     T E X T I L E S      S.A 

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2007-30.06.2008 
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∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η ετήσια οικονοµική έκθεση της εταιρείας , είναι καταχωρηµένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.stiafilco.com. 

H ανωτέρω οικονοµική έκθεση  θα παραµείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία σύνταξής τους 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
S E L E C T E D     T E X T I L E S      S.A 

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2007-30.06.2008 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
S E L E C T E D     T E X T I L E S      S.A 

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2007-30.06.2008 
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Υπεύθυνοι σύνταξης 
• Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2007 - 

30/06/2008 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 
• ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ , µέλος ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

    ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ        ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ                                  Το µέλος του  ∆.Σ                          Η υπεύθυνη οικονοµικών  

 και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                        και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                  υπηρεσιών  

 

 

 

 

• Οι ανωτέρω ετήσια οικονοµική έκθεση (σελίδες 5-67 ) είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου 

µας µε ηµεροµηνία  1η  Οκτωβρίου 2008 . 

 

Αθήνα,  1η Οκτωβρίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

 

                                                                ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ.ΠΡΑΣΣΑΣ 

                                                                    Α.Μ.ΣΟΕΛ 12061 

                                           Σ.Ο.Λ  Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 


