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Η συνηµµένη εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση  έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» στις  25  Φεβρουαρίου  2011  και έχει 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση   www.stiafilco.com.      
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Α. ∆ηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 
 

 
 

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

 
 

1. Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

2. Απόστολος Ηλ.∆οντάς, Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆/νων Σύµβουλος   

3. Απόστολος Ιωάν.∆οντάς, Μέλος ∆.Σ    

 

υπό την άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δηλώνουµε ότι, 
εξ΄οσων γνωρίζουµε : 
 
a)Οι Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΕΒΕ » για την περίοδο  01/07/2010 έως 31/12/2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν  κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις παραγράφους 3 εως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

β)Η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας , απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 

 

 
Αχαρνές,  25 /02 / 2011 

 
Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς                                   Απόστολος Ηλ. ∆οντάς                  Απόστολος Ιωάν.∆οντάς 
  
 
 

 
 
Πρόεδρος  & ∆/νων Σύµβουλος             Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος            Μέλος του ∆.Σ 
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Β. Εξαµηνιαία  Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Της περιόδου 01/07/2010 έως 31/12/2010 
 

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

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»  αφορά  την περίοδο  από  1η Ιουλίου 2010 έως την  31η ∆εκεµβρίου 2010,  

και συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3556/2007 άρθρο 5 παρ.6  και τις 

εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 

 

1.Σηµαντικά γεγονότα κατά το Α΄ εξάµηνο  

• Υπεγράφη την 27.08.2010 µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµβαση έργου για την Μελέτη, Προµήθεια 

εξοπλισµού, Εγκατάσταση , Θέσης σε λειτουργία Φωτοβολταικού Πάρκου ισχύος 9,99 Mwp .Το 

Φωτοβολταικό Πάρκο κατασκευάστηκε στη θέση «Βαµβακού», της διοικητικής περιφέρειας του 

δήµου Πολυδάµαντα του νοµού Λάρισας σε έκταση περίπου 200 στρεµµάτων κυριότητος της 

SELECTED VOLT. Οι εργασίες άρχισαν στις αρχές Σεπτεµβρίου 2010 και ολοκληρώθηκαν τον 

Φεβρουάριο του 2011. Το κόστος της επένδυσης  ανήλθε σε 27.000.000 € περίπου. Η εταιρεία 

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχεται από την ΕΠΙΛΕΚΤΟ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ εµµέσως σε ποσοστό 100 % µέσω της θυγατρικής της 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

• Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ( ΡΑΕ ) µε το από  01.10.2010 έγγραφό της διαβίβασε την υπ΄αριθµ. 

1402/2010 απόφασή της µε την οποία χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό 

βιοαερίου στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε δ.τ 

«Ε.ΒΙ.Φ.Α.Ε.» , ισχύος 5,252 MW στη θέση «Βαµβακού» του ∆ήµου Πολυδάµαντα του Νοµού 

Λαρίσης, διάρκειας 25 ετών . Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχεται από την ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ εµµέσως σε ποσοστό 

100% µέσω της θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
• Υπεγράφη την 02.12.2010 µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της  «ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» Πρόγραµµα Έκδοσης Κοινού 

Οµολογιακού ∆ανείου ύψους 30.000.000 € ,για τη χρηµατοδότηση του έργου  Φωτοβολταικού 

Πάρκου ισχύος 9,99 Mwp . 
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• Kατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε 

την 28η ∆εκεµβρίου 2010, παρέστησαν 28 µέτοχοι µε αριθµό µετοχών 40.073.804 και µε 

δικαιώµατα ψήφου 40.073.804  εκπροσωπούντες το  76,58%  του  καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και άρα υφίσταται η ειδική απαρτία που απαιτείται κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 για την λήψη 

απόφασης περί  µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου.Επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 

οι αποφάσεις ελήφθησαν µε ποσοστό  76,58%  του συνόλου του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

πλην της αποφάσεως περί προέγκρισης αµοιβών ∆.Σ για τη χρήση 2010-2011, η οποία ελήφθη µε 

ποσοστό 62,21%. Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 

• 1. Εγκρίθηκαν  µε ψήφους   40.073.804, ήτοι ποσοστό  76,58%  οι ατοµικές και ενοποιηµένες 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η από 28.09.2010 έκθεση  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη χρήση από 01.07.2009 έως 30.06.2010 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού 

Ελεγκτή. 

• 2.Αποφασίσθηκε   µε ψήφους   40.073.804, ήτοι ποσοστό  76,58% , η απαλλαγή του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 

30.06.2010.  

• 3.Εξελέγη  µε ψήφους  40.073.804, ήτοι ποσοστό  76,58%  , η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε  µε 

τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  και αναπληρωµατική  την κa ΠΕΛΑΓΙΑ 

ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2010 µέχρι 30.06.2011. Η αµοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόµο. 

• 4. Αποφασίσθηκε µε ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό  76,58%  , η παροχή αδείας στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου για διενέργεια εµπορικών πράξεων και συµµετοχή σε άλλες εταιρείες. 

• 5. Εγκρίθηκαν  µε ψήφους 32.555.126, ήτοι ποσοστό  62,21%, για την κρινόµενη χρήση οι 

καταβληθείσες αµοιβές στα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. και για την διανυόµενη χρήση προεγκρίθηκαν  

αµοιβές µειωµένες  κατά 20% , σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του  ∆.Σ.   

• 6. Εγκρίθηκε οµόφωνα µε ψήφους   40.073.804 , ήτοι ποσοστό  76,58%  η µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 78.751,50 µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών από  

52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονοµαστικές µετοχές λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων µετοχών 

της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει  και εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο µετοχικό κεφάλαιο. 

• 7. Εξελέγησαν   µε ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό  76,58%  ,  ως µέλη του νέου διοικητικού 

συµβουλίου, που θα θητεύσει επί µία διετία  κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης 

Χαρ. ∆οντάς, εκτελεστικό µέλος β) Απόστολος Ηλ. ∆οντάς, εκτελεστικό µέλος γ) Απόστολος Ιωάννου 

∆οντάς , εκτελεστικό  µέλος δ) Αρετή Αρσενοπούλου, εκτελεστικό µέλος ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, 

µη εκτελεστικό µέλος στ) Νικόλαος  Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, ζ) Ηλίας 
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Θεοδώρου ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  και η) Γεώργιος Μέργος  ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

µέλος.  

• 8. Εκλέχθηκαν µε ψήφους  40.073.804, ήτοι ποσοστό  76,58%  ,    ως µέλη της επιτροπής ελέγχου 

σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Νικόλαος  Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό µέλος, β) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  και γ) Γεώργιος Μέργος  

ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.  

  

 

 

2.Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το Β΄ εξάµηνο της 

οικονοµικής χρήσης 

 
2α.Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της εταιρείας  (αγορές – πωλήσεις ) γίνεται σε ευρώ. Για το 

µέρος των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα η εταιρεία φροντίζει µε σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

να µηδενίσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο ο οποίος εκτιµάται ότι είναι πολύ περιορισµένος και δεν 

µπορεί να έχει επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική  θέση στης εταιρείας.   

2β.Πιστωτικός κίνδυνος 

Η πιστωτική πολιτική της εταιρείας σε σχέση µε τη µεγάλη διασπορά των πελατών της εξασφαλίζει 

στην εταιρεία ασφάλεια των απαιτήσεών της. Επίσης η εταιρεία λόγω των δυσµενών οικονοµικών 

συνθηκών έχει προσαρµόσει ανάλογα την πολιτική πιστώσεων προς τους πελάτες ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται έναντι κινδύνου επισφάλειας   είσπραξης.  

2γ.Κινδυνος πτώσης πωλήσεων 

∆εν  προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει κατά το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης πτώση πωλήσεων. 

2δ.Κινδυνος µεταβολής τιµής Α΄ύλης  

 Παρ΄ ότι  η  τιµή διαπραγµάτευσης του εκκοκκισµένου βάµβακος στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων 

από τις αρχές του χρόνου είναι ανοδική  συµπαρασύροντας και την τιµή του φυσικού προϊόντος  

εκκοκκισµένου βάµβακος ( Α ύλη),η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ικανά  αποθέµατα  Α ύλης, ώστε να 

δηµιουργηθεί µεσοσταθµικό κόστος κατά το Β εξάµηνο όχι πολύ µεγαλύτερο αυτό του πρώτου.     

2ε.Κίνδυνος αγοράς  

Κίνδυνος τιµής: H τιµή πώλησης των βασικών προϊόντων της  εταιρείας (κυρίως νηµάτων) έχει 

ανοδική τάση και δεν φαίνεται να υφίσταται κίνδυνος πτώσης αυτής .Αντίθετα αναµένεται αύξηση . 
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Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από 

το δολάριο Αµερικής. Ωστόσο το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε δολάρια Αµερικής κατά 

την 31.12.2010 δεν είναι σηµαντικό και συνεπώς ο κίνδυνος κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα.   

2ζ. 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 τραπεζικός δανεισµός της  κατά την 31.12.2010 ανέρχεται για τον Όµιλο σε 

53.257.821,90 ευρώ, και για την Εταιρεία σε 48.249.882,58. 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 του Οµίλου  σε αυτή την 

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά  264.250,82 ευρώ και της Εταιρείας κατά 239.250,82 ευρώ. 

 

     2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5% τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου σε αυτή την 

περίπτωση θα ωφελούνταν  κατά  264.250,82 ευρώ και της εταιρείας κατά 239.250,82 ευρώ. 

2στ. Κίνδυνος χρηµατοοικονοµικών παραγώγων  

Η εταιρεία δεν κάνει χρήση παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.  

  

3.Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας 

Ήδη από τις αρχές της χρήσης αρχίζει να διαφαίνεται µια αναστροφή του αρνητικού κλίµατος στο χώρο 

της κλωστοϋφαντουργίας .Η σηµαντική αύξηση των τιµών των προϊόντων που παράγει η εταιρεία 

εξασφάλισε   αύξηση του κύκλου εργασιών της και σηµαντικότατη βελτίωση του λειτουργικού της 

αποτελέσµατος. Παρά την συνεχιζόµενη αύξηση της τιµής της  πρώτης ύλης αναµένεται και περαιτέρω 

βελτίωση των στοιχείων της εταιρείας και συνεχίζεται παράλληλα η  προσπάθεια µείωσης των 

λειτουργικών δαπανών. 

Η ∆ιοίκηση εξακολουθεί  να υποστηρίζει την κύρια δραστηριότητά της εταιρείας. 

Παράλληλα µε την ολοκλήρωση της µονάδος φωτοβολταικού πάρκου  9,99 ΜW στην θέση «Βαµβακού» 

του ∆ήµου Πολυδάµαντα  της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «SELECTED VOLT A.E »και µε την 

χορήγηση αδείας παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου στην επίσης κατά 100% 

θυγατρικής της εταιρεία  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Α.Ε.», 

ισχύος 5,252 MW εισέρχεται δυναµικά  πλέον στο χώρο των   Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
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4.Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Από θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 113.538,03 63.894,10 113.538,03 63.894,10

Πωλήσεις Παγίων 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Από θυγατρικές 0,00 0,00 1.183.996,11 1.485.996,11

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 112.069,28 109.635,12 112.069,28 109.635,12

Υποχρεώσεις 31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

διοίκησης
234.260,06 229.545,53 234.260,06 229.545,53

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 31.142,02 0,00 31.142,02 0,00

Ο οµιλος Η εταιρεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ουδεµία άλλη  συναλλαγή, απαίτηση ή υποχρέωση έχει η εταιρεία µε συνδεδεµένα πρόσωπα  
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5.Οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 

 

Επί των αποτελεσµάτων της εταιρείας  
 

Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών  κατά την περίοδο 1.7.2010 έως 

31.12.2010  ανήλθε σε 17,335 εκατ. € έναντι 13,318 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου, 

σηµειώνοντας αύξηση κατά  30,17%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην σηµαντική αύξηση της τιµής 

πώλησης των νηµάτων σε αντίθεση µε τις ποσότητες που είχαν πτωτική τάση αποτέλεσµα της 

πολιτικής της διοίκησης της εταιρείας για µείωση του πιστωτικού κινδύνου εξ αιτίας της οικονοµικής 

κρίσης . 

Οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό  αντιστοιχούν  στο 70,15 % του συνόλου του κύκλου 

εργασιών της έναντι του   65,32% κατά την 31.12.2009 . 

     
          Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος ιδίας παραγωγής 46.489,42 113.269,63

Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων 12.743.298,01 10.399.200,33

Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 2.036.188,16 1.488.642,15

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 178.160,78 124.558,80

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.614.232,25 613.127,75

Πωλήσεις µοουτς 456.938,64 228.643,76

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 0,00 69.973,58

Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 79.329,84 163.346,69

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 86.864,82 93.264,31

Λοιπές πωλήσεις 94.360,26 24.277,05

Σύνολα 17.335.862,18 13.318.304,05

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/07/2009 

31/12/2009

01/07/2010 

31/12/2010

 
 

Το κόστος των πωλήσεων εµφανίζεται µειωµένο κατά  10,66 %  γεγονός που  οφείλεται αφενός στις 

µειωµένες ποσότητες  πωλήσεων της τρέχουσας περιόδου 1/7/2010 – 31/12/2010 σε σχέση µε την 

αντίστοιχη προηγούµενη  και αφετέρου στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας µε 

αποτέλεσµα την συγκράτηση του κόστους παραγωγής.  
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Η εταιρεία κατά την διαχειριστική περίοδο 1/7/2010 –31/12/2010 είχε ζηµίες µετά από φόρους 2,325 

εκατ. €, έναντι ζηµιών 4,125 εκατ.€ της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου δηλαδή µία µείωση των 

ζηµιών σε ποσοστό 43,65%.  Το µικτό αποτέλεσµα παρουσίασε βελτίωση  κατά 92,07% από 2,528 

εκατ.€ ζηµία σε 200,411 χιλιάδες . € ζηµία. Το αποτέλεσµα  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σηµείωσε µεταβολή της τάξεως του 108,57% και 

ανέρχεται σε κέρδος 171,616 χιλιάδες € κατά την περίοδο 1.7.2010-31.12.2010 ,από 2,002 εκατ. € 

ζηµία κατά την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο 1.7.2009-31.12.2009. Τα αποτελέσµατα της εταιρείας 

κατά την τρέχουσα περίοδο αν και ζηµιογόνα παρουσίασαν θεαµατική βελτίωση συγκριτικά µε την 

αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο, αποτέλεσµα των µεγάλων προσπαθειών για µείωση του κόστους 

παραγωγής , καθώς και της αύξησης των τιµών πώλησης των προϊόντων. 

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 379 χιλ. € έναντι 371 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά  2,33%, καθώς και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που παρουσίασαν 

αύξηση κατά  11,84% από 664 χιλ. € σε 743 χιλ.. €. 

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 248 χιλ. € έναντι 284 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 12,76%.  

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 111 χιλ. € έναντι 250 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 55,41% γεγονός που οφείλεται στην ύπαρξη περισσοτέρων  πιστωτικών 

συναλλαγµατικών διαφορών καθώς και αναλογία αποσβέσεων επιχορηγουµένων παγίων  κατά την 

αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο. 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 845 χιλ. € έναντι  379 χιλ. € της αντίστοιχης 

προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 122,70%, γεγονός που κυρίως οφείλεται αφενός 

στην αύξηση του δανεισµού κατά 13 εκατ. € περίπου και αφετέρου  σε κέρδος που προέκυψε από 

εκποίηση ακινήτου ύψους 287 χιλ.€ στην προηγούµενη περίοδο.  

Κατά την περίοδο 1.7.2010 – 31.12.2010 η εταιρεία παρήγαγε συνολικά  4.942  τόνους µονόκλωνων, 

πολύκλωνων, βαµµένων και Οpen-End νηµάτων έναντι 4.805 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου σηµειώνοντας αύξηση κατά 2,85%, διέθεσε δε συνολικά 4.109 τόνους ιδιοπαραγώµενων 

νηµάτων έναντι 4.972  τόνους της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 

23,93%. Επίσης η εταιρεία επεξεργάσθηκε 19 τόνους νήµατος τρίτων έναντι 35 τόνων της αντίστοιχης 

προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας πτώση κατά  45,71% και διέθεσε 17 τόνους νήµατα εµπορίου 

έναντι 46 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά  63,93%. 
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Επί του Ισολογισµού της εταιρείας 
Οι επενδύσεις της περιόδου 1.7.2010-31.12.2010 ανήλθαν σε 508 χιλ. € και αφορούν κυρίως σε 

βελτιώσεις των εγκαταστάσεων.  

Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται την 31.12.2010 σε 135,031 εκατ. € 

έναντι 134,623  εκατ. € την 30.06.2010. Το συνολικό αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας 

ανέρχεται την  31.12.2010 σε 63,336 εκατ.  €  έναντι 64,535 εκατ. € την 30.06.2010. 

Το ενσώµατο πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 31η ∆εκεµβρίου 2010 έχει ως εξής: 

 

Γήπεδα 2.898.811,42 
Κτίρια   
Αξία κτήσης  36.935.208,53 
Αποσβέσεις  4.565.956,70 
Αναπόσβεστη αξία 32.369.251,83 
 
Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις 

 

Αξία κτήσης  86.569.469,34 
Αποσβέσεις  61.193.395,78 
Αναπόσβεστη αξία 25.376.073,56 
 
Μεταφορικά µέσα 

 

Αξία κτήσης  1.829.372,98 
Αποσβέσεις  1.591.699,22 
Αναπόσβεστη αξία 237.673,76 
 
Επιπλα-Εξοπλισµός 

 

Αξία κτήσης  5.593.087,03 
Αποσβέσεις  4.664.778,04 
Αναπόσβεστη αξία 928.308,99 
 
Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και 
προκαταβολές παγίων στοιχείων κατά 
την 31/12/2010 

1.478.544,82 

 

 

    Και ειδικότερα  

Γήπεδα -Οικόπεδα          εµβαδόν  τ.µ                    Αξία κτήσης 
Συγκρότηµα Φαρσάλων 290.101 1.215.811,42 
Συγκρότηµα Λιβαδειάς 59.857  1.243.000,00 
Συγκρότηµα Λαµίας 29.521 440.000,00 

Σύνολα 379.479 2.898.811,42 
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Κτίρια - 
Κτιριακές 
Εγκαταστάσεις 

εµβαδόν/τ.µ Αξία Αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη 

Αξία 

Συγκρότηµα 
Φαρσάλων 

89.789 30.602.205,56 3.659.248,18 26.942.957,38 

Συγκρότηµα 
Λιβαδειάς 

11.489 2.952.774,73 358.672,89 2.594.101,84 

Συγκρότηµα 
Λαµίας 

10.046 2.707.800,00 280.433,57 2.427.366,43 

Κτίρια σε ακίνητα 
τρίτων 

1.250 672.428,24 267.602,06 404826,18 

Σύνολα 112.574 36.935.208,53 4.565.956,70 32.369.251,83 
 

  

 

 

 

Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο αναπροσαρµοσµένο 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 

αναπροσαρµοσµένο κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε 

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

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας παρουσίασε µείωση  κατά  693 χιλ.. €,  από 31,106 εκατ. € 

στις 30.06.2010  σε 30,413 εκατ. € στις 31.12.2010. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στη µείωση των 

ταµειακών διαθεσίµων .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 31.12.2010 δεν κατέχει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  

Η εταιρεία κατά την 31.12.2010 κατείχε 92.110,91 δολάρια  τα οποία αντιστοιχούν  σε 70.803,62€.  

Η εταιρεία κατά την 31.12.2010 κατείχε 33.096,86 ΡΟΝ Ρουµανίας  τα οποία αντιστοιχούν σε 

7.638,44 €.  

Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 32,843 εκατ. € στις 31.12.2010  έναντι 35,168 εκατ. € στις 

30.06.2010 διαφορά που προκύπτει  από τις ζηµίες χρήσης ποσού € 2,325 εκατ. €.  

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

20ης Ιανουαρίου 2006, της 16ης ∆εκεµβρίου 2006, της 8ης ∆εκεµβρίου 2007 και 16ης ∆εκεµβρίου 

2008, και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ ,προχώρησε σε αγορά 1.132.038  ιδίων µετοχών, 

αξίας € 732.370,31 οι οποίες µαζί µε 80.071 δωρεάν µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση 
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µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  ανέρχονταν σε 1.212.109 ίδιες µετοχές µε µέση τιµή κτήσης 0,60 

ευρώ. Κύριος λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η εκπεφρασµένη βούληση της διοίκησης για 

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 Πρόεδρος του ∆.Σ και  ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Κατά τη διάρκεια της  

προηγούµενης χρήσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 µε αποφάσεις 

των Γ.Σ της 23ης Ιουλίου 2009 , 28ης ∆εκεµβρίου 2009 και  29ης Μαρτίου 2010 ακυρώθηκαν 

συνολικά 949.604 µε συνολική αξία κτήσης  649.572,53 .Κατά την παρούσα περίοδο µε απόφαση µε 

απόφαση της  Τακτικής  Γ.Σ της 28ης ∆εκεµβρίου 2010 αποφασίσθηκε η µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου  κατά 78.751,50 €  λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

Κ.Ν 2190/1920  η οριστικοποίηση της ακύρωσης  των εν λόγω µετοχών έγινε τον Φεβρουάριο του  

2011 , και έτσι η εταιρεία την 31.12.2010 δεν κατείχε  ίδιες µετοχές . 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ανήλθαν σε 683 χιλ. € έναντι 594 χιλ. € σύµφωνα µε τη 

διενεργηθείσα αναλογιστική µελέτη.    

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζονται αυξηµένες κατά την 31.12.2010  και διαµορφώνονται 

σε 17,301 εκατ. € από 10,750 εκατ. € στις 30.06.2010, κυρίως α) από αύξηση των υποχρεώσεων για  

αγορά α΄υλών για τα εκκοκκιστήρια της εταιρείας και  β) αύξηση του βραχυπρόθεσµου µέρους των 

µακροπρόθεσµων δανείων . 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των  οικονοµικών  καταστάσεων της µητρικής εταιρείας  είναι 

οι κάτωθι:  

31.12.2010 30.06.2010

0,31 0,32

0,50 0,57

0,52 0,54

1,76 2,89

1,99 1,75

2,78 1,49

Οικονοµικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο δανεισµού / Κύκλο Εργασιών

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

 

 

Το υπόλοιπο των σωρευµένων ζηµιών σε νέο ανέρχεται κατά την 31.12.2010 σε 16,942 εκατ. €. 

Επί του Ισολογισµού του Οµίλου 

 Σε επίπεδο οµίλου τα  βασικά Οικονοµικά  µεγέθη διαφοροποιούνται  από αυτά της µητρικής ως εξής:  

Ο Όµιλος κατά την περίοδο  1/7/2010 –31/12/2010 κατέληξε µε  ζηµίες µετά από φόρους 2.649 

εκατ.€,  έναντι ζηµιών 4,675 εκατ.€ της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου δηλαδή παρουσίασε 

µείωση ζηµιών σε ποσοστό 43,35%. Το αποτέλεσµα  πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σηµείωσε µεταβολή της τάξεως του 99,56% και ανήλθε 
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κατά την περίοδο 1.7.2010-31.12.2010 σε 9 χιλ. € ζηµία από 2,133 εκατ. € ζηµία κατά την αντίστοιχη 

προηγούµενη περίοδο.  

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 111 χιλ. € έναντι 250 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 55,41%.  

Οι επενδύσεις κατά την κρινόµενη περίοδο  ανήλθαν σε 7.958 εκατ. € από τις οποίες 508 χιλ.  

αφορούν  σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων της µητρικής και ποσό 7.450 εκατ. € αφορά στην  

επένδυση φωτοφωλταικού πάρκου της θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT Α.Ε  ισχύος 9,99 Mw 

και η οποία ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία την 23η Φεβρουαρίου 2011.  

Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού του οµίλου ανέρχεται την 31.12.2010 σε 143,491 

εκατ.  € έναντι 135,633  εκατ. € κατά την 30.6.2010.  Το συνολικό αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό του 

Οµίλου ανέρχεται την 31.12.2010 σε 71,795 εκατ.  €  έναντι 65,544 εκατ. € την 30.06.2010. 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Οµίλου παρουσίασε µείωση  κατά  2,675 εκατ. €,  από 37,130 εκατ. € 

την 30.06.2010  σε 34,454 εκατ. € την 31.12.2010.  

Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 31,581 εκατ.€ την 31.12.2010  έναντι 34,230 εκατ. € την 30.06.2010 

διαφορά που προκύπτει  από τις ζηµίες περιόδου  ποσού € 2,649 εκατ.€.  

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζονται αυξηµένες κατά την 31.12.2010   και 

διαµορφώνονται σε 22,655 εκατ. € από 18,652 εκατ. € την 30.06.2010. 

Το υπόλοιπο των σωρευµένων ζηµιών  σε νέο του οµίλου ανέρχεται κατά την 31.12.2010 σε 18,204 

εκατ. €. 

 
 

6.Προσωπικό 

Η Εταιρεία κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2010 απασχολούσε  354 εργαζοµένους έναντι  363 εργαζοµένων 

κατά την 31.12.2009. 

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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Γ.Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Προς τους µετόχους της της  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και των θυγατρικών της, της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 και τις σχετικές εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της 

εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η 

∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να 

εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε 

βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
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Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

Εµµανουήλ Ν. Μανουσάκης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 27271 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
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 ∆. Ενδιάµεσες  Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στοιχεία Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

Σηµ. 31.12.2010 30.6.2010 31.12.2010 30.06.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 4 71.747.185,27 65.494.728,75 63.288.664,38 64.485.851,13

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.6 47.997,22 49.026,46 47.997,22 49.026,46

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 497.911,53 497.911,53 497.911,53 497.911,53

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 5 0,00 0,00 3.490.000,00 140.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14.1 476.118,88 443.401,26 393.493,99 371.562,50

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων 
72.769.212,90 66.485.068,00 67.718.067,12 65.544.351,62

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 6 19.601.894,73 12.826.959,16 19.601.894,73 12.826.959,16

Εµπορικές απαιτήσεις 7 6.017.343,79 8.475.522,26 6.931.339,90 9.389.518,37

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 8 3.752.958,49 1.097.327,89 3.250.446,79 1.632.090,11

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 5.082.104,45 14.729.841,38 629.759,37 7.257.712,68

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 34.454.301,46 37.129.650,69 30.413.440,79 31.106.280,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 107.223.514,36 103.614.718,69 98.131.507,91 96.650.631,94

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 15.620.188,80 15.698.940,30 15.620.188,80 15.698.940,30

Υπέρ το άρτιο 17.214.521,49 17.214.521,49 17.214.521,49 17.214.521,49

Ιδιες µετοχές 10 0,00 -82.797,78 0,00 -82.797,78

Λοιπά αποθεµατικά 16.949.908,64 16.953.954,92 16.949.908,64 16.953.954,92

Αποτελέσµατα Εις Νέον -18.203.659,18 -15.555.046,94 -16.941.730,36 -14.617.057,91

31.580.959,75 34.229.571,99 32.842.888,57 35.167.561,02

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.580.959,75 34.229.571,99 32.842.888,57 35.167.561,02

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 14.2 8.180.965,48 8.138.078,69 8.180.965,48 8.138.078,69

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 683.183,02 593.894,01 683.183,02 593.894,01

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 11.2 42.271.376,12 40.113.184,68 37.271.376,12 40.113.184,68

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 1.851.774,06 1.887.970,73 1.851.774,06 1.887.970,73

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 52.987.298,68 50.733.128,11 47.987.298,68 50.733.128,11

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.511.387,69 2.592.760,87 4.191.406,96 2.273.673,72

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 11.1 10.986.445,78 15.111.392,92 10.978.506,46 7.541.926,96

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 2.157.422,46 947.864,80 2.131.407,24 934.342,13

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 22.655.255,93 18.652.018,59 17.301.320,66 10.749.942,81

Σύνολο υποχρεώσεων 75.642.554,61 69.385.146,70 65.288.619,34 61.483.070,92

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 107.223.514,36 103.614.718,69 98.131.507,91 96.650.631,94

Ο Οµιλος Η Εταρεία
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Κατάσταση συνολικών εσόδων  

Σηµ.
01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009

01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009

Κύκλος εργασιών 3.1 6.261.148,46 11.074.713,72 17.335.862,18 5.870.591,49 7.447.712,56 13.318.304,05 6.261.148,46 11.074.713,72 17.335.862,18 5.870.591,49 7.447.712,56 13.318.304,05

Κόστος Πωλήσεων 3.2 (6.670.222,73) (10.866.051,35) (17.536.274,08) (6.879.257,14) (8.967.070,94) (15.846.328,08) (6.670.222,73) (10.866.051,35) -17.536.274,08 (6.879.257,14) (8.967.070,94) (15.846.328,08)

Μικτό αποτέλεσµα 3.3 (409.074,27) 208.662,37 (200.411,90) (1.008.665,65) (1.519.358,38) (2.528.024,03) (409.074,27) 208.662,37 (200.411,90) (1.008.665,65) (1.519.358,38) (2.528.024,03)

Άλλα Έσοδα 53.229,32 58.111,65 111.340,97 65.683,80 184.003,63 249.687,43 53.229,32 58.111,65 111.340,97 65.683,70 184.003,63 249.687,33

Έξοδα ∆ιάθεσης (192.383,38) (186.910,21) (379.293,59) (133.439,05) (238.919,04) (372.358,09) (192.383,38) (186.910,21) (379.293,59) (131.731,13) (238.919,04) (370.650,17)

Έξοδα ∆ιοίκησης (395.531,31) (528.627,75) (924.159,06) (292.675,60) (428.301,29) (720.976,89) (344.683,12) (398.434,83) (743.117,95) (285.555,42) (378.908,71) (664.464,13)

Αλλα Έξοδα (104.991,97) (142.719,28) (247.711,25) (216.727,43) (140.087,09) (356.814,52) (104.991,97) (142.719,27) (247.711,24) (143.840,56) (140.087,09) (283.927,65)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (1.048.751,61) (591.483,22) (1.640.234,83) (1.585.823,93) (2.142.662,17) (3.728.486,10) (997.903,42) (461.290,29) (1.459.193,71) (1.504.109,06) (2.093.269,59) (3.597.378,65)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 64.476,13 11.701,96 76.178,09 1.876,73 5.446,12 7.322,85 46.171,99 2.604,80 48.776,79 1.876,73 293.911,49 295.788,22

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (436.282,41) (638.103,92) (1.074.386,33) (314.486,66) (437.890,24) (752.376,90) (435.712,01) (457.588,22) (893.300,23) (314.486,66) (360.523,43) (675.010,09)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 12 (371.806,28) (626.401,96) (998.208,24) (312.609,93) (432.444,12) (745.054,05) (389.540,02) (454.983,42) (844.523,44) (312.609,93) (66.611,94) (379.221,87)

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων (1.420.557,89) (1.217.885,18) (2.638.443,07) (1.898.433,86) (2.575.106,29) (4.473.540,15) (1.387.443,44) (916.273,71) (2.303.717,15) (1.816.718,99) (2.159.881,53) (3.976.600,52)

Φόρος εισοδήµατος 14 (17.972,62) 7.803,45 (10.169,17) (45.438,64) (156.281,92) (201.720,56) (17.972,62) (2.982,68) (20.955,30) (45.438,64) (103.165,27) (148.603,91)

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου (Α) (1.438.530,51) (1.210.081,73) (2.648.612,24) (1.943.872,50) (2.731.388,21) (4.675.260,71) (1.405.416,06) (919.256,39) (2.324.672,45) (1.862.157,63) (2.263.046,80) (4.125.204,43)

Ιδιοκτήτες µητρικής (1.438.530,51) (1.210.081,73) (2.648.612,24) (1.943.872,50) (2.731.388,21) (4.675.260,71) (1.405.416,06) (919.256,39) (2.324.672,45) (1.862.157,63) (2.263.046,80) (4.125.204,43)

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο (1.438.530,51) (1.210.081,73) (2.648.612,24) (1.943.872,50) (2.731.388,21) (4.675.260,71) (1.405.416,06) (919.256,39) (2.324.672,45) (1.862.157,63) (2.263.046,80) (4.125.204,43)

Μείωση -αύξηση αναβαλλόµενης φορολογίας 0,00 0,00 0,00 0,00 53.116,65 53.116,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.116,65 53.116,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από 

φόρους (Α+Β)
(1.438.530,51) (1.210.081,73) (2.648.612,24) (1.943.872,50) (2.678.271,56) (4.622.144,06) (1.405.416,06) (919.256,39) (2.324.672,45) (1.862.157,63) (2.263.046,80) (4.125.204,43)

Ιδιοκτήτες µητρικής (1.438.530,51) (1.210.081,73) (2.648.612,24) (1.943.872,50) (2.678.271,56) (4.622.144,06) (1.405.416,06) (919.256,39) (2.324.672,45) (1.862.157,63) (2.263.046,80) (4.125.204,43)

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο (1.438.530,51) (1.210.081,73) (2.648.612,24) (1.943.872,50) (2.678.271,56) (4.622.144,06) (1.405.416,06) (919.256,39) (2.324.672,45) (1.862.157,63) (2.263.046,80) (4.125.204,43)

Κέρδη /Ζηµίες ανά µετοχή σε ευρώ 13 (0,0275) (0,0232) (0,0509) (0,0371) (0,0514) (0,0888) (0,0269) (0,0177) (0,0446) (0,0356) (0,0435) (0,0792)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων

(1.048.751,61) (591.483,22) (1.640.234,83) (1.585.823,93) (2.142.662,17) (3.728.486,10) (997.903,42) (461.290,29) (1.459.193,71) (1.504.109,06) (2.093.269,59) (3.597.378,65)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(501.642,27) 492.319,79 (9.322,48) (1.016.554,29) (1.116.391,75) (2.132.946,04) (450.794,08) 622.410,82 171.616,74 (934.839,42) (1.066.999,17) (2.001.838,59)

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Οµίλου 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες µετοχές

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2009 15.983.821,50 17.214.521,49 -732.370,31 17.318.646,25 -6.262.459,90 43.522.159,03

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -4.622.144,06 -4.622.144,06

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -89.901,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.901,60

- Ακύρωση ιδίων µετοχών 10 0,00 0,00 199.376,08 -109.474,48 0,00 89.911,60

Υπόλοιπα 31.12.2009 15.893.919,90 17.214.521,49 -532.994,23 17.209.171,77 -10.884.603,96 38.900.014,97

Υπόλοιπα 01.07.2010 15.698.940,30 17.214.521,49 -82.797,78 16.953.954,92 -15.555.046,94 34.229.571,99

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -2.648.612,24 -2.648.612,24

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 10 -78.751,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.741,50

- Ακύρωση ιδίων µετοχών 10 0,00 0,00 82.797,78 -4.046,28 0,00 78.761,50

Υπόλοιπα 31.12.2010 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 -18.203.659,18 31.580.959,75

 

 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες µετοχές

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2009 15.983.821,50 17.214.521,49 -732.370,31 17.318.646,25 -6.244.747,63 43.539.871,30

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -4.125.204,43 -4.125.204,43

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -89.901,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.901,60

- Ακύρωση ιδίων µετοχών 10 0,00 0,00 199.376,08 -109.474,48 0,00 89.911,60

Υπόλοιπα 31.12.2009 15.893.919,90 17.214.521,49 -532.994,23 17.209.171,77 -10.369.952,06 39.414.666,87

Υπόλοιπα 01.07.2010 15.698.940,30 17.214.521,49 -82.797,78 16.953.954,92 -14.617.057,91 35.167.561,02

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -2.324.672,45 -2.324.672,45

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 10 -78.751,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.741,50

- Ακύρωση ιδίων µετοχών 10 0,00 0,00 82.797,78 -4.046,28 0,00 78.761,50

Υπόλοιπα 31.12.2010 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 -16.941.730,36 32.842.888,57
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Στοιχεία κατάστασης ταµειακών ροών 

(άµεση µέθοδος) 

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

31.12.2009

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

31.12.2009

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

 Εισπράξεις από απαιτήσεις  19.534.069,08 14.800.991,83 19.534.069,08 14.800.991,83

Πληρωµές σε προµηθευτές, 

εργαζοµένους, κλπ.  
-22.375.041,36 -17.517.576,07 -22.188.501,14 -17.460.539,54

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών 

φόρων  
-153.073,59 -192.327,56 -124.222,35 -192.327,56

Τόκοι πληρωθέντες  -801.982,36 -746.547,85 -295.835,58 -668.193,25

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α)  
-3.796.028,23 -3.655.459,65 -3.074.489,99 -3.520.068,52

 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση 

ενσώµατων και άϋλων παγίων 

στοιχείων  

-3.681.024,00 -80.235,32 -543.843,28 -45.889,20

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων 

και αυλων παγίων στοιχείων
0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση 

(αγορά) θυγατρικών ,συγγενών 
0,00 0,00 -3.350.000,00 60.000,00

Εξοφλήσεις /(χορηγήσεις) δανείων 

από/σε  θυγατρικές
0,00 0,00 302.000,00 -400.000,00

Τόκοι εισπραχθέντες  65.781,26 7.008,69 38.379,96 7.008,69

Σύνολο εισροών /(εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β)  
-3.615.242,74 -73.226,63 -3.553.463,32 -378.880,51

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου
0,00 0,00 0,00 0,00

 Εισπράξεις από εκδοθέντα / 

αναληφθέντα δάνεια  
5.000.000,00 10.483.000,00 0,00 3.000.000,00

 Εξοφλήσεις δανείων  -7.236.465,96 0,00 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  
-2.236.465,96 10.483.000,00 0,00 3.000.000,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα 

ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

περιόδου (α)+(β)+(γ)  

-9.647.736,93 6.754.313,72 -6.627.953,31 -898.949,03

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

έναρξης περιόδου  
14.729.841,38 2.958.608,54 7.257.712,68 2.809.562,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

λήξης περιόδου  
5.082.104,45 9.712.922,26 629.759,37 1.910.613,50

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

1.∆οµή του Οµίλου 

 

H εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «STIAFILCO»  (εφεξής η 

«Εταιρεία» ) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο «Όµιλος»)  δραστηριοποιούνται: 

H Εταιρεία µε  την εκκόκκιση σύσπορου βαµβακιού, την εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος, την 

παραγωγή νηµάτων  και τον εξευγενισµό νηµάτων. 

Οι θυγατρικές εταιρείες  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,SELECTED VOLT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε έχουν ως 

κύρια δραστηριότητα την λειτουργία µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών ,στην παραγωγή και διάθεση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή µη και την  συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και 

θερµότητας υψηλής απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες.  

Η εταιρεία  καθώς και οι θυγατρικές αυτής έχουν έδρα στον δήµο Αχαρνών Αττικής, 15ο χιλ. 

Λεωφόρου  Πάρνηθος. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρείας κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2010  ανήρχετο σε  354 άτοµα.  Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην 

κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου που περιελήφθησαν  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  

της 31.12.2010 είναι οι εξής: 

 

 

α/α Επωνυµία  
Χώρα  
εγκ/σης 

Σχέση 
συµµετοχής 

Ποσοστό 
συµµετοχής 
31.12.2010 

Μέθοδος Ενοποίησης 

1 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε  Ελλάδα Άµεση 100,00% Ολική ενοποίηση 

2 SELECTED VOLT A.E.E  Ελλάδα Έµµεση 100,00% Ολική ενοποίηση 

3 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  ΑΕ  Ελλάδα Έµµεση 100,00% Ολική ενοποίηση 
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2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

 

      2.1 Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές εκτιµήσεων και λάθη 
 

Το ποσό των ευρώ  7.375.000,00 του λογαριασµού «Πληρωµές για αγορά θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών κτλ» της επενδυτικής δραστηριότητας  και  του λογαριασµού «Εισπράξεις από αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου» της χρηµατοδοτικής δραστηριότητας  της ενοποιηµένης κατάστασης ταµιακών 

ροών που απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.07.2009 - 31.12.2009 αφορά σε 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µεταξύ θυγατρικών εταιρειών του οµίλου. Το ποσό αυτό, ως ενδοοµιλική 

συναλλαγή, από παραδροµή δεν απαλείφθηκε από την προαναφερόµενη ενοποιηµένη κατάσταση 

ταµιακών ροών.  Η διοίκηση του οµίλου και της εταιρείας  κάνοντας χρήση του δικαιώµατος που της 

παρέχουν οι διατάξεις του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών εκτιµήσεων και 

Λάθη» προέβη στην απαλοιφή της ανωτέρω ενδοοµιλικής συναλλαγής για την ορθή απεικόνιση της 

συγκριτικής πληροφόρησης των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2010.   

Παρακάτω παρατίθεται η ενοποιηµένη κατάσταση  ταµειακών ροών  όπως αυτή έχει περιληφθεί 

στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.07.2009 – 31.12.2009 και όπως 

περιλαµβάνεται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου 01.07.2010 – 

31.12.2010 , καθώς και οι µεταξύ τους διαφορές.    

Παρούσες      

Οικονοµικές Καταστάσεις    

01.07.2009 31.12.2009 

∆ηµοσιευµένες     

Οικονοµικές Καταταστάσεις 

01.07.2009 31.12.2009

∆ιαφορά

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

 Εισπράξεις από απαιτήσεις  14.800.991,83 14.800.991,83 0,00

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -17.517.576,07 -17.517.576,07 0,00

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -192.327,56 -192.327,56 0,00

Τόκοι πληρωθέντες  -746.547,85 -746.547,85 0,00

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
-3.655.459,65 -3.655.459,65 0,00

 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων 

παγίων στοιχείων  
-80.235,32 -80.235,32 0,00

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και αυλων παγίων 

στοιχείων
0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) 

θυγατρικών ,συγγενών ,κοινοπραξιών κπλ
0,00 -7.375.000,00 7.375.000,00

Εξοφλήσεις /(χορηγήσεις) δανείων από/σε  θυγατρικές 0,00 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  7.008,69 7.008,69 0,00

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
-73.226,63 -7.448.226,63 7.375.000,00
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 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 7.375.000,00 -7.375.000,00

 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  10.483.000,00 10.483.000,00 0,00

 Εξοφλήσεις δανείων  0,00 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
10.483.000,00 17.858.000,00 -7.375.000,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  
6.754.313,72 6.754.313,72 0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  2.958.608,54 2.958.608,54 0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  9.712.922,26 9.712.922,26 0,00
 

 

      2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι εταιρικές  και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις  ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί 

από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασµό µε τις ελεγµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2010 και τις αντίστοιχες της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, που 

είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας. 

Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιµήσεις και οι µέθοδοι υπολογισµών που υιοθετήθηκαν και 

ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνηµµένων Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, είναι 

ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 

χρήσης που έληξε την 30.06.2010. 

Η σύνταξη των  Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα  τα  ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων 

και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων 

του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα 

ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση 

της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία 

για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Η εποχική λειτουργία των εκκοκκιστηρίων της εταιρείας (συνήθως από Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο) 

δεν επηρεάζει τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εξαµηνιαίας  περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 

2010,  καθώς τα παραγόµενα προϊόντα δεν διατίθενται για πώληση  αλλά κυρίως χρησιµοποιούνται  ως 

πρώτη ύλη για την λειτουργία των κλωστηρίων της εταιρείας (καθετοποιηµένη παραγωγή) .   

 
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται κατωτέρω  

 

Α. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2010-2011  

∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L 149 - 

12.6.2009] 

Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε 

θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το 

λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 

απώλειας του ελέγχου θυγατρικής.  

Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, 

∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής 

∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

Η εταιρεία  και ο Όµιλος  εφαρµόζει  όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις  αποκτήσεις και 

συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας που πραγµατοποιούνται  από την 1η Ιουλίου 2010. 

 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 

12.6.2009] 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων 

οι οποίες θα επηρεάσουν: 

α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, 
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β) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων 

και 

γ) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα.  

Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν: 

α) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν 

µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί 

της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώµενου. 

β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και 

γ) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου 

τιµήµατος.  

         

Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ ∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, 

∆ΠΧΑ 7, στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, 

∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια 

µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Η εταιρεία  και ο Όµιλος  εφαρµόζει  όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις  αποκτήσεις που 

πραγµατοποιούνται από την 1η Ιουλίου 2010. 

 

 ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) « Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης» 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης 

Νοεµβρίου 2009, L 311/6  - 26.11.2009] 

 Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν ευχερέστερη τη χρήση του  και την 

τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες 

µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι 

ουσιαστικές  απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες. 

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Μαρτίου 2010, L 77/42  - 24.3.2010] 
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    Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών που βασίζονται 

στην αξία των µετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις µετρητοίς και η 

υποχρέωση αναλαµβάνεται από άλλη οντότητα του οµίλου (συναλλαγές οµίλων οι οποίες αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά).  

    Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  και  του Οµίλου. 

   Επιπρόσθετα µε τον ανωτέρω κανονισµό η ∆ιερµηνεία 8 και η ∆ιερµηνεία 11 της Επιτροπής 

∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) , που αναφέρονται 

στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», απαλείφονται. 

  

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

 Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 30 Ιουνίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης 

Σεπτεµβρίου του 2009, 

 L 244/6  - 16.9.2009] 

     Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή 

τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. 

     Επειδή η εταιρεία και ο Όµιλος δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  η 

τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»  

 Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 30 Μαρτίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης 

Μαρτίου του 2009, L 80/5  - 26.3.2009] 

    Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς) 

παραχώρησης δηµόσιων υπηρεσιών.  

    Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερµηνεία 29 της 

µόνιµης επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 

όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού  

      Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία και  στον  Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» Εφαρµόζεται  , το αργότερο, 

από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις  31 ∆εκεµβρίου 
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2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου του 2009, L 

191/5  - 23.7.2009] 

    Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους 

λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. 

      Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και  στον  Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 16  «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»  

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις  30 Ιουνίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης 

Ιουνίου  του 2009, L 139/6  - 5.6.2009]  

    Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου 

νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους 

όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε 

τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται  

από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το 

αντισταθµιζόµενο στοιχείο.  

    Επειδή η εταιρεία  και ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση 

σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία  και στον Όµιλο.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»  

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις  31 Οκτωβρίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης 

Νοεµβρίου του 2009, 

 L 312/8  - 27.11.2009]  

     Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµφίδροµων  (non-

reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που 

ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) 

διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού 

είτε µετρητών.  

    Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS) 

10  τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού  

   Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  και του Οµίλου. 
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Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» Εφαρµόζεται  , το αργότερο, 

από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις  31 Οκτωβρίου  

2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου του 2009, 

 L 314/15  - 1.12.2009]  

   Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική 

οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια 

να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. 

     Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1  τροποποιείται  σύµφωνα µε το 

προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού . 

     Η διερµηνεία αυτή δεν  έχει εφαρµογή στην εταιρεία και στον Όµιλο.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

  Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  

έτους που αρχίζει µετά την   31η ∆εκεµβρίου 2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 243/2010 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/33 - 24.3.2010] 

     Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 

εκδόθηκαν τον Απρίλιο του  2009. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  και του  Οµίλου.  

 

 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

  Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και 

οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

 

∆ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες»  

   Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 

δραστηριότητες.  
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∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα 

περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

 

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

    Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση 

συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

 

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»  

     Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό 

στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 

δραστηριότητες.  

 

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων 

ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

 

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον επιµερισµό και την επιµέτρηση (για σκοπούς 

αποµείωσης)  της υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση επιχειρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η υπεραξία 

που προκύπτει θα επιµερίζεται από την ηµεροµηνία της απόκτησης σε κάθε µονάδα δηµιουργίας 

ταµιακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών του αποκτώντος που αναµένεται να 

ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. 

 

 

 

∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  

  Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες  για την επιµέτρηση  της εύλογης αξίας 

αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  
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    Οι τροποποιήσεις αφορούν: 

   (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων 

ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο,  

   (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και  

   (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης 

συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά 

την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  9  «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»  

    Η τροποποίηση καθορίζει περιπτώσεις  περιορισµού των δυνατοτήτων  εφαρµογής της παρούσας 

διερµηνείας σε παράγωγα ενσωµατωµένα σε συµβόλαια. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16  «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»   

    Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την δυνατότητα κατοχής και καθορισµού ενός  παράγωγου 

ή µη παράγωγου  µέσου   ως µέσου  αντιστάθµισης σε µια αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε 

εκµετάλλευση εξωτερικού. Το/α µέσο/α αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται/ονται από οποιαδήποτε 

οικονοµική οντότητα ή οντότητες εντός του οµίλου, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια καθορισµού, 

τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητας του ∆.Λ.Π. 39 . 

∆ΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς » 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Ιουνίου  2010, L 157/3  - 24.6.2010] 

     Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι  οντότητες µε δραστηριότητες στους κλάδους του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου οι οποίες µεταβαίνουν σε ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να χρησιµοποιούν 

λογιστικές αξίες για τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν καθοριστεί 

βάσει των προγενέστερων λογιστικών τους κανόνων. Οι οντότητες που αποφασίζουν να 

χρησιµοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να υποχρεούνται να επιµετρούν τις υποχρεώσεις θέσης 

εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεµφερείς υποχρεώσεις σχετικά µε περιουσιακά στοιχεία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» και να αναγνωρίζουν  απευθείας στα αδιανέµητα κέρδη 

οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων 

κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ που έχει προσδιοριστεί µε βάση τις προηγούµενες ΓΠΛΑ 

της οντότητας.  Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 αφορά επίσης επανεκτίµηση της διαπίστωσης της 

µίσθωσης.  
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     Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και  στον Όµιλο. 

 

Β. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την  1 

Ιανουαρίου 2011 

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» & ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης 

Ιουνίου  2010, L 166/6  - 1.7.2010] 

        Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα  (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη 

φορά )  απαλλαγής  από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 

όσον αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν 

λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Σκοπός της τροποποίησης του 

∆ΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες.  

      Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και  στον Όµιλο.  

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  14  (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο 

καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» 

 Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 ∆εκεµβρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης 

Ιουλίου  2010, L 186/10  - 20.7.2010] 

     Η τροποποίηση αφορά στην  εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις 

όπου µια οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη 

πληρωµή εισφορών, όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η οντότητα που πραγµατοποιεί την 

προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισµό της εν λόγω προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης προπληρωµής, 

ως περιουσιακού στοιχείου.  

    Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και  στον Όµιλο.  

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»    

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 ∆εκεµβρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης 

Ιουλίου  2010, L 186/1  - 20.7.2010] 
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      Η  τροποποίηση αυτή επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να 

γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη 

δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα 

µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

   Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς»  τροποποιείται  

σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού . 

   Η εταιρεία και ο Όµιλος  θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία που τίθενται  σε 

εφαρµογή. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Ιουλίου  2010, L 193/1  - 24.7.2010] 

               Η διερµηνεία  παρέχει  καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να 

λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς  τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων της υποχρέωσης.  

      Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών 

προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»   τροποποιείται  σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος 

κανονισµού. 

       Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή  στην εταιρεία και  στον Όµιλο.  

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»    

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 Ιανουαρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

∆εκεµβρίου  2009, L 347/23  - 24.12.2010] 

       Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα 

εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του 

εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη 

έναντι συγκεκριµένου ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η 

τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του 

εκδότη.  
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      Η τροποποίηση  αυτή δεν έχει εφαρµογή  στην εταιρεία  και  στον Όµιλο.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

  Οι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν 

τον Μάιο  του  2010 . Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  και του Οµίλου. και θα 

εφαρµοσθούν αµέσως µετά από την έγκριση τους από την Ε.Ε. 

  Οι εν λόγω  τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 Σύµφωνα όµως µε το δηµοσιοποιηµένο χρονοδιάγραµµα  της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( E.F.R.A.G.) πρόκειται να υιοθετηθούν εντός 

του πρώτου τριµήνου του 2011 Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία 

έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την   30η Ιουνίου   2010 και έχουν ως 

ακολούθως:  

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς»  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν :α)Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της εύλογης αξίας (ως 

τεκµαιρόµενου κόστους)  που είχε χρησιµοποιηθεί µε βάση προηγούµενες λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α) 

εξαιτίας µιας δηµόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόµη και αν το γεγονός αυτό είχε συµβεί µετά 

από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των πρώτων 

οικονοµικών καταστάσεων β) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της λογιστικής  αξίας (ως τεκµαιρόµενου 

κόστους) ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης από 

επιχειρήσεις  που υπόκεινται σε «ειδικές ρυθµίσεις» ακόµα και στην περίπτωση που η λογιστική αξία 

περιλαµβάνει κόστη που δεν αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ γ) ∆εν απαιτείται η εφαρµογή του 

∆ΛΠ 8 όταν αλλάζει µία λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές 

καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δηµοσιεύσει ήδη  ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις.   

∆ΠΧΑ 3  «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρµόζεται το ενδεχόµενο τίµηµα που λαµβάνεται σε µία συνένωση 

επιχειρήσεων πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής του αναθεωρηµένου προτύπου ∆ΠΧΑ 3 (2008) κατά 

την ηµεροµηνία εφαρµογής του. ∆ίδονται οδηγίες για την µεταγενέστερη λογιστικοποίηση  του. 

Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής και για την 
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λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών του αποκτώµενου.  

 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις κυρίως σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.       

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση 

των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  

 

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που 

απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

    Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε 

σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε 

επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών 

από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 

επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

3. Λειτουργικοί τοµείς 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» ,η εφαρµογή του οποίου άρχισε  από 01/01/2009, 

µια οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες χωριστά για κάθε λειτουργικό τοµέα ο οποίος 

αποτελεί συστατικό της µέρος και α) αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες 

δύναται να αποκτά έσοδα και να αναλαµβάνει έξοδα β) του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται 

τακτικά από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης 

αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεως του και γ) 

για τον οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 

Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι µονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά και οι γεωγραφικές περιοχές 
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όπου αυτά διατίθενται. 

 

 

Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής : 

 

Κλωστοϋφαντουργία  

Η παραγωγική διαδικασία της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας 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 όταν αυτό πωλείται εξάγεται κυρίως σε τρίτες χώρες. 

 

Ενέργεια 

Ο τοµέας της ενέργειας περιλαµβάνει παραγωγή και διάθεση ενέργειας µε επίκεντρο τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και διαχείριση ενεργειακών έργων.  Στον τοµέα της ενέργειας 

δεν υπάρχει ακόµη δραστηριότητα.  

 

Πληροφόρηση σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες 

Σύµφωνα  µε το ∆ΠΧΑ 8 παρ.32,  µια οικονοµική οντότητα αναφέρει τα έσοδα που προέρχονται 

από εξωτερικούς πελάτες για κάθε προϊόν  και υπηρεσία ή κάθε οµάδα προϊόντων εκτός εάν οι 

απαιτούµενες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες και το κόστος ανάπτυξης τους είναι υπερβολικό. 

Ο Όµιλος διαθέτει µεγάλο πλήθος προϊόντων και εµπορευµάτων κλωστοϋφαντουργίας και δεν 

διαθέτει κάποια οµαδοποίηση που θα µπορούσε να δώσει µία περαιτέρω πληροφόρηση στο 

επενδυτικό κοινό χωρίς τη δηµιουργία σηµαντικού κόστους. 
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Τα συνολικά έσοδα τη εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω : 

 
 
 

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος ιδίας παραγωγής 46.489,42 113.269,63

Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων 12.743.298,01 10.399.200,33

Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 2.036.188,16 1.488.642,15

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 178.160,78 124.558,80

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.614.232,25 613.127,75

Πωλήσεις µοουτς 456.938,64 228.643,76

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 0,00 69.973,58

Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 79.329,84 163.346,69

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 86.864,82 93.264,31

Λοιπές πωλήσεις 94.360,26 24.277,05

Σύνολα 17.335.862,18 13.318.304,05

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/07/2009 

31/12/2009

01/07/2010 

31/12/2010

 
 

Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 παρ.33.µια οικονοµική οντότητα ,ακόµα και εάν έχει έναν τοµέα, αναφέρει 

τις ακόλουθες γεωγραφικές πληροφορίες: α) τα έσοδα που προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες 

β) τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά εκτός από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα αναβαλλόµενα 

φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία όσον αφορά παροχές µετά την έξοδο από 

την υπηρεσία και τα δικαιώµατα που ανακύπτουν βάσει ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
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      Ο  όµιλος παραθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες : 

 

Η ανάλυση του αποτελέσµατος των τοµέων έχει ως εξής 
31.12.2010 

 
 

`

Κλωστουφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 17.335.862,18 0,00 17.335.862,18 0,00 17.335.862,18

Κόστος Πωλήσεων (17.536.274,08) 0,00 (17.536.274,08) 0,00 (17.536.274,08)

Μικτό αποτέλεσµα (200.411,90) 0,00 (200.411,90) 0,00 (200.411,90)

Άλλα Έσοδα 111.340,97 0,00 111.340,97 0,00 111.340,97

Έξοδα ∆ιάθεσης (379.293,59) 0,00 (379.293,59) 0,00 (379.293,59)

Έξοδα ∆ιοίκησης (743.117,95) (180.939,21) (924.057,16) (101,90) (924.159,06)

Αλλα Έξοδα (247.711,24) (0,01) (247.711,25) 0,00 (247.711,25)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (1.459.193,71) (180.939,22) (1.640.132,93) (101,90) (1.640.234,83)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 48.776,79 27.401,30 76.178,09 0,00 76.178,09

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (893.300,23) (181.086,10) (1.074.386,33) 0,00 (1.074.386,33)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (844.523,44) (153.684,80) (998.208,24) 0,00 (998.208,24)

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων (2.303.717,15) (334.624,02) (2.638.341,17) (101,90) (2.638.443,07)

Φόρος εισοδήµατος (20.955,30) 10.749,44 (10.205,86) 36,69 (10.169,17)

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου  µετα από 

φόρους
(2.324.672,45) (323.874,58) (2.648.547,03) (65,21) (2.648.612,24)

Ιδιοκτήτες µητρικής (2.324.672,45) (323.874,58) (2.648.547,03) (65,21) (2.648.612,24)

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο (2.324.672,45) (323.874,58) (2.648.547,03) (65,21) (2.648.612,24)

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από 

φόρους (Α+Β)
(2.324.672,45) (323.874,58) (2.648.547,03) (65,21) (2.648.612,24)

Ιδιοκτήτες µητρικής (2.324.672,45) (323.874,58) (2.648.547,03) (65,21) (2.648.612,24)

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο (2.324.672,45) (323.874,58) (2.648.547,03) (65,21) (2.648.612,24)

31.12.2010
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31.12.2009 

Κλωστουφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 13.318.304,05 0,00 13.318.304,05 0,00 13.318.304,05

Κόστος Πωλήσεων (15.846.328,08) 0,00 (15.846.328,08) 0,00 (15.846.328,08)

Μικτό αποτέλεσµα (2.528.024,03) 0,00 (2.528.024,03) 0,00 (2.528.024,03)

Άλλα Έσοδα 249.687,33 0,10 249.687,43 0,00 249.687,43

Έξοδα ∆ιάθεσης (370.650,17) (1.707,92) (372.358,09) 0,00 (372.358,09)

Έξοδα ∆ιοίκησης (664.464,13) (56.512,76) (720.976,89) 0,00 (720.976,89)

Αλλα Έξοδα (283.927,65) (72.886,87) (356.814,52) 0,00 (356.814,52)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (3.597.378,65) (131.107,45) (3.728.486,10) 0,00 (3.728.486,10)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 295.788,22 0,00 295.788,22 (288.465,37) 7.322,85

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (675.010,09) (78.820,00) (753.830,09) 1.453,19 (752.376,90)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (379.221,87) (78.820,00) (458.041,87) (287.012,18) (745.054,05)

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων (3.976.600,52) (209.927,45) (4.186.527,97) (287.012,18) (4.473.540,15)

Φόρος εισοδήµατος (148.603,91) 0,00 (148.603,91) (53.116,65) (201.720,56)

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου  µετα από 

φόρους
(4.125.204,43) (209.927,45) (4.335.131,88) (340.128,83) (4.675.260,71)

Ιδιοκτήτες µητρικής (4.125.204,43) (209.927,45) (4.335.131,88) (340.128,83) (4.675.260,71)

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο (4.125.204,43) (209.927,45) (4.335.131,88) (340.128,83) (4.675.260,71)

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 53.116,65 53.116,65

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από 

φόρους (Α+Β)
(4.125.204,43) (209.927,45) (4.335.131,88) (287.012,18) (4.622.144,06)

Ιδιοκτήτες µητρικής (4.125.204,43) (209.927,45) (4.335.131,88) (287.012,18) (4.622.144,06)

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο (4.125.204,43) (209.927,45) (4.335.131,88) (287.012,18) (4.622.144,06)

31.12.2009

 
 
 

31.12.2010 Κλωστουφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63.336.661,60 8.745.685,92 72.082.347,52 -287.165,03 71.795.182,49

Προσθήκες περιόδου 1.7.2010-31.12.2010 508.490,96 7.945.621,13 8.454.112,09 0,00 8.454.112,09

30.06.2010 Κλωστουφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 64.534.877,59 1.295.940,75 65.830.818,34 -287.063,13 65.543.755,21

Προσθήκες περιόδου 1.7.2009-30.06.2010 1.173.524,43 55.898,02 1.229.422,45 0,00 1.229.422,45
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Οι πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας  καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

3.1 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή 
 

ο Όµιλος και η Εταιρεία 
 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Εσοδα από πωλήσεις προιόντων 4.772.934,02 9.912.058,80 597.921,41 15.282.914,23 4.072.126,59 7.997.021,32 163.370,21 12.232.518,12

Εσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 20.787,90 43.062,16 0,00 63.850,06 76.694,15 67.600,75 7.955,85 152.250,75

Εσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 293.597,17 1.543.185,20 65.450,70 1.902.233,07 376.476,35 463.794,52 0,00 840.270,87

Εσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 86.864,82 0,00 0,00 86.864,82 93.264,31 0,00 0,00 93.264,31

Σύνολο εσόδων 5.174.183,91 11.498.306,16 663.372,11 17.335.862,18 4.618.561,40 8.528.416,59 171.326,06 13.318.304,05

1η Ιουλίου 2009 εως 31η ∆εκεµβρίου 20091η Ιουλίου 2010 εως 31η ∆εκεµβρίου 2010

Ποσά σε ευρώ

 
 
 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην σηµαντική αύξηση της τιµής πώλησης των νηµάτων . 
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3.2.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή 
 

ο Όµιλος και η Εταιρεία 
 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προιόντων 4.931.000,32 10.240.830,15 588.120,88 15.759.951,35 5.215.229,43 9.345.031,78 179.638,87 14.739.900,08

Κόστος πωλήσεων εµπορευµάτων 15.328,27 24.788,68 0,00 40.116,95 70.206,03 62.821,98 6.752,84 139.780,85

Κοστος πωλήσεων λοιπών αποθεµάτων 251.285,75 1.355.129,07 42.859,13 1.649.273,95 340.216,83 470.952,55 0,00 811.169,38

Κόστος επεξεργασίας για τρίτους (φασόν) 86.931,83 0,00 0,00 86.931,83 155.477,77 0,00 0,00 155.477,77

Σύνολο 5.284.546,17 11.620.747,90 630.980,01 17.536.274,08 5.781.130,06 9.878.806,31 186.391,71 15.846.328,08

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2010 εως 31η ∆εκεµβρίου 2010 1η Ιουλίου 2009 εως 31η ∆εκεµβρίου 2009

 
 
 

3.3.Μικτό αποτέλεσµα ανά γεωγραφική περιοχή 
 

ο Όµιλος και η Εταιρεία 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσµα  από πωλήσεις προιόντων -158.066,30 -328.771,35 9.800,53 -477.037,12 -1.143.102,84 -1.348.010,46 -16.268,66 -2.507.381,96

Μικτό αποτέλεσµα από πωλήσεις εµπορευµάτων 5.459,63 18.273,48 0,00 23.733,11 6.488,12 4.778,77 1.203,01 12.469,90

Μικτό αποτέλεσµα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 42.311,42 188.056,13 22.591,57 252.959,12 36.259,52 -7.158,03 0,00 29.101,49

Μικτό αποτέλεσµα  από επεξεργασία για τρίτους 

(φασόν)
-67,01 0,00 0,00 -67,01 -62.213,46 0,00 0,00 -62.213,46

Σύνολο -110.362,26 -122.441,74 32.392,10 -200.411,90 -1.162.568,66 -1.350.389,72 -15.065,65 -2.528.024,03

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2010 εως 31η ∆εκεµβρίου 2010 1η Ιουλίου 2009 εως 31η ∆εκεµβρίου 2009
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4.Ενσώµατα και Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

4.1  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  31.12.2010 ο Όµιλος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα     

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

Εκτέλ & Προκαταβ.
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2010 3.884.128,56 36.943.951,29 86.409.053,07 1.808.079,69 5.558.001,25 1.029.634,80 135.632.848,66

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις-

µεταφορές
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.945.621,13 7.945.621,13

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 -78.155,21 0,00 0,00 -9.029,49 -87.184,70

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 3.995,00 238.571,48 21.293,29 35.085,78 -298.945,55 0,00

Σύνολο Αξίας  31/12/2010 3.884.128,56 36.947.946,29 86.569.469,34 1.829.372,98 5.593.087,03 8.667.280,89 143.491.285,09

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2010 0,00 4.226.442,23 60.005.080,12 1.557.891,55 4.568.636,01 0,00 70.358.049,91

Μειώσεις Αποσβεσθέντων 0,00 0,00 -78.155,21 0,00 0,00 0,00 -78.155,21

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου 0,00 340.838,05 1.266.470,87 33.807,67 96.142,03 0,00 1.737.258,62

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 340.838,05 1.188.315,66 33.807,67 96.142,03 0,00 1.659.103,41

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2010 0,00 4.567.280,28 61.193.395,78 1.591.699,22 4.664.778,04 0,00 72.017.153,32

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2010 3.884.128,56 32.380.666,01 25.376.073,56 237.673,76 928.308,99 8.667.280,89 71.474.131,77

273.053,50

71.747.185,27Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 & προκαταβολές παγιων στοιχείων

 

 

Για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί επί των γηπέδων,κτιρίων και µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων του οµίλου προσηµειώσεις υποθηκών 

συνολικού ύψους 50.699,778,36 €.  
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4.2  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  31.12.2010 Εταιρεία 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

Εκτέλ & Προκαταβ.
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2010 2.898.811,42 36.931.213,53 86.409.053,07 1.808.079,69 5.558.001,25 1.017.590,40 134.622.749,36

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.875,96 495.875,96

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 -78.155,21 0,00 0,00 -9.029,49 -87.184,70

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 3.995,00 238.571,48 21.293,29 35.085,78 -298.945,55 0,00

Σύνολο Αξίας  31/12/2010 2.898.811,42 36.935.208,53 86.569.469,34 1.829.372,98 5.593.087,03 1.205.491,32 135.031.440,62

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2010 0,00 4.225.220,55 60.005.080,12 1.557.891,55 4.568.636,01 0,00 70.356.828,23

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 -78.155,21 0,00 0,00 0,00 -78.155,21

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου 0,00 340.736,15 1.266.470,87 33.807,67 96.142,03 0,00 1.737.156,72

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 340.736,15 1.188.315,66 33.807,67 96.142,03 0,00 1.659.001,51

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2010 0,00 4.565.956,70 61.193.395,78 1.591.699,22 4.664.778,04 0,00 72.015.829,74

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2010 2.898.811,42 32.369.251,83 25.376.073,56 237.673,76 928.308,99 1.205.491,32 63.015.610,88

273.053,50

63.288.664,38Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 & προκαταβολές παγιων στοιχείων

 
Για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί επί των γηπέδων, κτιρίων και µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων προσηµειώσεις υποθηκών 
συνολικού ύψους 49.099,778,36 €. 
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4.3  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2010 ο Όµιλος 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. Εγκατ. 

& Λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλ & 

Προκαταβ.

Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2009 3.840.274,94 36.939.051,29 86.269.425,88 1.807.684,56 5.527.816,69 19.172,85 134.403.426,21

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις-

µεταφορές
0,00 0,00 0,00 395,13 358,40 1.249.390,46 1.250.143,99

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.721,54 -20.721,54

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 43.853,62 4.900,00 139.627,19 0,00 29.826,16 -218.206,97 0,00

Σύνολο Αξίας  30/06/2010 3.884.128,56 36.943.951,29 86.409.053,07 1.808.079,69 5.558.001,25 1.029.634,80 135.632.848,66

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2009 0,00 3.541.358,46 57.369.703,56 1.491.917,56 4.358.087,90 0,00 66.761.067,48

Μειώσεις Αποσβεσθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου 0,00 685.083,77 2.635.376,56 65.973,99 210.548,11 0,00 3.596.982,43

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 685.083,77 2.635.376,56 65.973,99 210.548,11 0,00 3.596.982,43

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2010 0,00 4.226.442,23 60.005.080,12 1.557.891,55 4.568.636,01 0,00 70.358.049,91

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2010 3.884.128,56 32.717.509,06 26.403.972,95 250.188,14 989.365,24 1.029.634,80 65.274.798,75

219.930,00

65.494.728,75Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου  2010  & προκαταβολές παγιων στοιχείων

 
Για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί επί των γηπέδων, κτιρίων και µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων προσηµειώσεις υποθηκών 
συνολικού ύψους 49.099,778,36 €. 
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4.4  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2010  η Εταιρεία 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. Εγκατ. 

& Λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλ & 

Προκαταβ.

Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2009 3.511.799,24 36.939.051,29 86.269.425,88 1.807.684,56 5.527.816,69 19.172,85 134.074.950,51

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 395,13 358,40 1.193.492,44 1.194.245,97

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
-612.987,82 -12.737,76 0,00 0,00 0,00 -20.721,54 -646.447,12

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 4.900,00 139.627,19 0,00 29.826,16 -174.353,35 0,00

Σύνολο Αξίας  30/06/2010 2.898.811,42 36.931.213,53 86.409.053,07 1.808.079,69 5.558.001,25 1.017.590,40 134.622.749,36

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2009 0,00 3.541.358,46 57.369.703,56 1.491.917,56 4.358.087,90 0,00 66.761.067,48

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 -1.170,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.170,73

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου 0,00 685.032,82 2.635.376,56 65.973,99 210.548,11 0,00 3.596.931,48

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 683.862,09 2.635.376,56 65.973,99 210.548,11 0,00 3.595.760,75

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2010 0,00 4.225.220,55 60.005.080,12 1.557.891,55 4.568.636,01 0,00 70.356.828,23

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2010 2.898.811,42 32.705.992,98 26.403.972,95 250.188,14 989.365,24 1.017.590,40 64.265.921,13

219.930,00

64.485.851,13Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2010 & προκαταβολές παγιων στοιχείων
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4.5  Ανάλυση αποσβέσεων 
 

 

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

31.12.2009

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

31.12.2009

Αποσβέσεις κτιρίων 340.838,05 342.905,25 340.736,15 342.905,25

Αποσβέσεις µηχανηµάτων 1.266.470,87 1.328.869,35 1.266.470,87 1.328.869,35

Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 33.807,67 32.993,73 33.807,67 32.993,73

Αποσβέσεις επίπλων -λοιπού εξοπλισµού 96.142,03 105.963,83 96.142,03 105.963,83

Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 13.644,24 28.925,49 13.644,24 28.925,49

Αναλογία αποσβέσεων σε επόµενη περίοδο 

λόγω εποχικότητας
-83.793,84 -101.613,87 -83.793,84 -101.613,87

Σύνολο αποσβέσεων  παγίων 1.667.109,02 1.738.043,78 1.667.007,12 1.738.043,78

Κατανέµονται σε :

Κόστος Πωλήσεων 1.553.867,01 1.602.272,43 1.553.867,01 1.602.272,43

Κοστος Αδράνειας 64.254,03 70.154,95 64.254,03 70.154,95

Έξοδα ∆ιάθεσης 1.874,52 2.121,74 1.874,52 2.121,74

Έξοδα ∆ιοίκησης 47.113,46 63.494,66 47.011,56 63.494,66

Σύνολο 1.667.109,02 1.738.043,78 1.667.007,12 1.738.043,78

Ο όµιλος Η εταιρεία
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4.6 Αυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Ο Όµιλος  και η Εταιρεία 31.12.2010 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόστος Κτήσεως 30.06.2010 259.268,97

Προσθήκες περιόδου 12.615,00

∆ιαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης 0,00

Κόστος Κτήσεως 31.12.2010 271.883,97

Αποσβέσεις µέχρι 30.06.2010 210.242,51

Αποσβέσεις περιόδου 13.644,24

∆ιαγραφές-Μειώσεις αποσβεσεων 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2010 47.997,22

Λογισµικά 

προγράµµατα

 

 

Ο Όµιλος  και η Εταιρεία 30.06.2010 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόστος Κτήσεως 30/06/2009 256.468,97

Προσθήκες περιόδου 2.800,00

∆ιαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης 0,00

Κόστος Κτήσεως 30/06/2010 259.268,97

Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2009 152.270,25

Αποσβέσεις περιόδου 57.972,26

∆ιαγραφές-Μειώσεις αποσβεσεων 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2010 49.026,46

Λογισµικά 

προγράµµατα
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               Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν   το διαθέσιµο λογισµικό. 

 

5.Επενδύσεις σε θυγατρικές  

 

31.12.2010 30.06.2010

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 140.000,00 200.000,00

Προσθήκες 3.350.000,00 0,00

Μεταβίβαση σε θυγατρική 0,00 -60.000,00

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 3.490.000,00 140.000,00

 

 

Επωνυµία 
Χώρα 

Εγκατάστασης

Σχέση 

Συµµετοχής

Ποσοστό  

Συµµετοχής 

31.12.2010

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Αµµεση 100%

 

 

 

 

6.Αποθέµατα  

 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Εµπορεύµατα 297.432,65 335.373,19 297.432,65 335.373,19

Ετοιµα προιόντα & ηµιτελή 11.779.387,96 5.513.127,90 11.779.387,96 5.513.127,90

Υποπροιόντα-Υπολλειµατα 1.637.582,02 230.425,08 1.637.582,02 230.425,08

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.992.496,07 1.480.218,18 1.992.496,07 1.480.218,18

Πρωτες και β.υλες -υλικά συσκευασίας 1.866.105,99 3.296.571,08 1.866.105,99 3.296.571,08

Λοιπά αποθέµατα 2.006.681,90 1.912.016,16 2.006.681,90 1.912.016,16

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 22.208,14 59.227,57 22.208,14 59.227,57

Σύνολο Αποθεµάτων 19.601.894,73 12.826.959,16 19.601.894,73 12.826.959,16

Ο Οµιλος Η Εταιρεία
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    7.Εµπορικές απαιτήσεις  

 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Πελάτες 5.032.962,86 6.454.389,02 5.946.958,97 7.368.385,13

Επιταγές µεταχρονολογηµένες 1.182.580,11 2.013.828,32 1.182.580,11 2.013.828,32

Επιταγές σε καθυστέρηση 536.869,13 742.373,23 536.869,13 742.373,23

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

Υπόλοιπο εµπορικών απαιτήσεων 6.017.343,79 8.475.522,26 6.931.339,90 9.389.518,37

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

 

8.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές  

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Προκαταβολές προσωπικού 250,00 600,00 250,00 600,00

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 2.656.636,82 965.839,80 1.884.125,12 937.582,02

Προκαταβολές σε προµηθευτές 116.556,23 114.219,29 116.556,23 114.139,29

Περιοδικές κατανοµές δαπανών 977.490,24 0,00 977.490,24 0,00

∆ανεια σε θυγατρικές 0,00 0,00 270.000,00 572.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 2.025,20 16.668,80 2.025,20 7.768,80

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών 3.752.958,49 1.097.327,89 3.250.446,79 1.632.090,11

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

 

 

∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό των περιοδικών κατανοµών  ποσού  € 977.490,24  της περιόδου 1/7/2010 –

31/12/2010 αφορά επιµερισµούς δαπανών επόµενων περιόδων λόγω α) εποχικότητας  λειτουργίας των 

εκκοκκιστηρίων  και β) λόγω των τακτικών αδειών του προσωπικού. Την αντίστοιχη περίοδο  1/7/2009 – 

31/12/2009 το αντίστοιχο ποσό  ανέρχονταν στο ποσό των € 651.402,23 
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9.Ταµιακά διαθέσιµα ισοδύναµα 

 

 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Ταµείο µετρητά 14.690,31 13.163,95 11.448,08 8.463,69

Καταθέσεις σε ευρώ 4.988.947,07 14.687.780,58 539.844,22 7.220.352,14

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 78.467,07 28.896,85 78.467,07 28.896,85

Σύνολο 5.082.104,45 14.729.841,38 629.759,37 7.257.712,68

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

 

 

 

10.Ιδιες Μετοχές 

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

της 20ης Ιανουαρίου 2006, της 16ης ∆εκεµβρίου 2006, της 8ης ∆εκεµβρίου 2007 και 16ης 

∆εκεµβρίου 2008, και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ ,προχώρησε σε αγορά 1.132.038  ιδίων 

µετοχών, αξίας € 732.370,31 οι οποίες µαζί µε 80.071 δωρεάν µετοχές οι οποίες προέκυψαν από 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  ανέρχονταν σε 1.212.109 ίδιες µετοχές και αντιστοιχούσαν  

στο µέση τιµή κτήσης 0,60 ευρώ. Κύριος λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η εκπεφρασµένη 

βούληση της διοίκησης για 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. Κατά τη διάρκεια της  προηγούµενης χρήσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 

του Κ.Ν 2190/1920 µε αποφάσεις των Γ.Σ της 23ης Ιουλίου 2009 , 28ης ∆εκεµβρίου 2009 και  29ης 

Μαρτίου 2010 ακυρώθηκαν συνολικά 949.604 µε συνολική αξία κτήσης  649.572,53 .Κατά την 

παρούσα περίοδο µε απόφαση µε απόφαση της  Τακτικής  Γ.Σ της 28ης ∆εκεµβρίου 2010 

αποφασίσθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου  κατά 78.751,50 €  λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων 

µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920  η οριστικοποίηση της ακύρωσης  των εν 

λόγω µετοχών έγινε τον Φεβρουάριο του  2011 , και έτσι η εταιρεία την 31.12.2010 δεν κατείχε ίδιες 

µετοχές . 
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11.∆ανεισµός  

11.1 Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1.988.926,90 1.898.892,78 1.988.926,90 1.898.892,78

ALPHA BANK 1.293.872,23 1.200.000,00 1.293.872,23 1.200.000,00

EUROBANK 36.325,72 0,00 36.325,72 0,00

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
7.659.381,61 4.443.034,18 7.659.381,61 4.443.034,18

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.939,32 7.569.465,96 0,00 0,00

Σύνολο 10.986.445,78 15.111.392,92 10.978.506,46 7.541.926,96

Η ΕταιρείαΟ Οµιλος

 

 
 
 

11.2 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
 

 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 21.093.431,06 22.696.811,18 21.093.431,06 22.696.811,18

ALPHA BANK 13.033.945,06 14.058.373,50 13.033.945,06 14.058.373,50

EUROBANK 3.144.000,00 3.358.000,00 3.144.000,00 3.358.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 42.271.376,12 40.113.184,68 37.271.376,12 40.113.184,68

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

• Για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων κτιρίων και 

µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους 

49.099,778,36 €. Επίσης έχουν εγγραφεί επί των γηπέδων της SELECTED VOLT AE.  

προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους 1.600.000 € για εξασφάλιση δανείων της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε 

• Το µέσο κόστος δανεισµού ανέρχεται σε 3,37% για την εταιρεία και σε 4% για τον όµιλο. 

• ∆εν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος γιατί το σύνολο των δανείων είναι σε ευρώ. 
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12.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

 

01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009

01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009
Εσοδα από πώληση χρηµατο-

οικονοµικών προιόντων
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κόστος αγοράς χρηµατοοι-

κονοµικών προιόντων
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποτέλεσµα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Εσοδα από τόκους 58.340,53 11.701,96 70.042,49 1.876,73 5.446,12 7.322,85 40.036,39 2.604,80 42.641,19 1.876,73 5.446,12 7.322,85

Τόκοι αναλογιστικής µελέτης (15.034,94) (15.034,94) (30.069,88) (17.991,89) (17.992,11) (35.984,00) (15.034,94) (15.034,94) (30.069,88) (17.991,89) (17.992,11) (35.984,00)

Χρεωστικοί τόκοι (421.247,47) (623.068,98) (1.044.316,45) (296.494,77) (419.898,13) (716.392,90) (420.677,07) (442.553,28) (863.230,35) (296.494,77) (341.078,13) (637.572,90)

Αποτέλεσµα (377.941,88) (626.401,96) (1.004.343,84) (312.609,93) (432.444,12) (745.054,05) (395.675,62) (454.983,42) (850.659,04) (312.609,93) (353.624,12) (666.234,05)

Κέρδη από εκποίηση παγίων 6.135,60 0,00 6.135,60 0,00 0,00 0,00 6.135,60 0,00 6.135,60 0,00 288.465,37 288.465,37

Ζηµίες από εκποίηση παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.453,19) (1.453,19)

Αποτελεσµα 6.135,60 0,00 6.135,60 0,00 0,00 0,00 6.135,60 0,00 6.135,60 0,00 287.012,18 287.012,18 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού 

κόστους
(371.806,28) (626.401,96) (998.208,24) (312.609,93) (432.444,12) (745.054,05) (389.540,02) (454.983,42) (844.523,44) (312.609,93) (66.611,94) (379.221,87)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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13.Κέρδη ανά µετοχή 

 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της εταιρείας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε 

κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 

01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, µετά από 

φόρους και διακαιώµατα 
-1.438.530,51 -1.210.081,73 -2.648.612,24 -1.943.872,50 -2.678.271,56 -4.622.144,06

Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών 52.217.132,00 52.067.296,00 52.067.296,00 52.366.968,00 52.067.296,00 52.067.296,00

Κέρδη /Ζηµίες ανά µετοχή σε ευρώ        -0,0275 -0,0232 -0,0509 -0,0371 -0,0514 -0,0888

O  Οµιλος

 

 

 

01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, µετά από 

φόρους και διακαιώµατα 
-1.405.416,06 -919.256,39 -2.324.672,45 -1.862.157,63 -2.263.046,80 -4.125.204,43

Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών 52.217.132,00 52.067.296,00 52.067.296,00 52.366.968,00 52.067.296,00 52.067.296,00

Κέρδη /Ζηµίες ανά µετοχή σε ευρώ        -0,0269 -0,0177 -0,0446 -0,0356 -0,0435 -0,0792

Η  Εταιρεία
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14.Φόρος εισοδήµατος 

• Η µητρική Εταιρεία  δεν έχει  ελεγχθεί  από τις φορολογικές αρχές για τις  χρήσεις  2008-2009 , 

2009-2010  καθώς και για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 31.12.2010. Οι θυγατρικές της δεν 

έχουν ελεγχθεί  από τις φορολογικές αρχές  για την πρώτη διαχειριστική περίοδο η οποία έληξε την  

30.6.2010 καθώς και για  εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 31.12.2010 . Από τον έλεγχο που θα 

διενεργηθεί από τις φορολογικές αρχές δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές διαφορές. 

•  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Αναβαλλόµενος φόρος -10.169,17 -201.720,56 -20.955,30 -148.603,91

Σύνολο -10.169,17 -201.720,56 -20.955,30 -148.603,91

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

• Η αναβαλλόµενη φορολογία  που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται έως εξής: 

 

14.1 Ανάλυση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 
 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Από υπεραξία γηπέδων 62.311,81 62.311,81 11.319,82 11.319,82

Από αποσβέσεις κτιρίων 36,69 0,00 0,00 0,00

Εξόδων εγκατάστασης 30.393,24 21.945,79 702,47 1.099,02

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 163.963,93 142.534,57 163.963,93 142.534,57

∆ιαφόρων Εξόδων 35.528,52 42.310,28 33.623,08 42.310,28

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 183.884,69 174.298,81 183.884,69 174.298,81

Σύνολο 476.118,88 443.401,26 393.493,99 371.562,50

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

14.2 Ανάλυση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων 
 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Από υπεραξία κτιρίων 6.479.210,09 6.459.372,86 6.479.210,09 6.459.372,86

Από υπεραξία εγκαταστάσεων 1.701.755,39 1.678.705,83 1.701.755,39 1.678.705,83

Σύνολο 8.180.965,48 8.138.078,69 8.180.965,48 8.138.078,69

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

 
Η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την υπεραξία των παγίων υπολογίστηκε µε 

συντελεστή 24%. 
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15.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

• Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τις τράπεζες  και άλλα θέµατα που προκύπτουν 

στα πλαίσια στης συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  

ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

 

16.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Από θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 113.538,03 63.894,10 113.538,03 63.894,10

Πωλήσεις Παγίων 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Από θυγατρικές 0,00 0,00 1.183.996,11 1.485.996,11

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 112.069,28 109.635,12 112.069,28 109.635,12

Υποχρεώσεις 31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

διοίκησης
234.260,06 229.545,53 234.260,06 229.545,53

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2010

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 31.142,02 0,00 31.142,02 0,00

Ο οµιλος Η εταιρεία
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17. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

 

            Απαιτήσεις από SELECTED VOLT A.E                     ευρώ  1.183.996,11 

 

18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

            Στις 23.2.2011 ηλεκτρίσθηκε και τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία  ο φωτοβολταικός σταθµός της 

θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT A.E, ισχύος 9,99 MW στη θέση Βαµβακού του δήµου Πολυδάµαντα 

Λαρίσης.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  01.07.2010-31.12.2010 
 

  
57

 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 
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Υπεύθυνοι σύνταξης 

 

 

• Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2010 - 

31/12/2010 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

• ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                         Ο Αντιπρόεδρος του  ∆.Σ                          Η υπεύθυνη      οικονοµικών  

    και ∆ιευθύνων Σύµβουλος             και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                              υπηρεσιών  

 

 

 

                                              

    ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ∆ΟΝΤΑΣ              ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

  


