
 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου  01.07.2015-30.09.2015 
 

  1

 
 
 
 
 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.Β.Ε 
15ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος –Αχαρνές 

ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εταιρικές & Ενοποιημένες της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 
1 Ιουλίου 2015 – 30 Σεπτεμβρίου 2015 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 (ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων) 
 (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) 

 
 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» στις  28 Νοεμβρίου  2015  και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση   www.stiafilco.com.      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου  01.07.2015-30.09.2015 
 

  2

Ενδιάμεσες  Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις ................................................................................. 4 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ................................................................................................. 4 

Κατάσταση συνολικών εσόδων ................................................................................................................. 5 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ομίλου ....................................................................................... 6 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας ................................................................................... 7 
Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών....................................................................................................... 8 

Επιλεγμένες σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.......................................... 9 

1.Δομή του Ομίλου ................................................................................................................................... 9 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος .................................................................. 9 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ......................................................................................... 9 
2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων..............................................................................10 
2.3 Ενοποίηση ....................................................................................................................................................15 
2.4 Πληροφόρηση κατά τομέα : ...........................................................................................................................16 
2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές : .......................................................................................................................16 
2.6 Ενσώματα Πάγια: ..........................................................................................................................................17 
2.7  Κόστος Δανεισμού: .......................................................................................................................................18 
2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: ...........................................................................................................................18 
2.9 Απομείωση αξίας  Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας:....................................................................18 
2.10 Επενδύσεις : ...............................................................................................................................................18 
2.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: ..............................................................................................................20 
2.12 Λογαριασμοί Απαιτήσεων: ...........................................................................................................................20 
2.13 Αποθέματα: .................................................................................................................................................20 
2.14 Μετοχικό κεφάλαιο: .....................................................................................................................................20 
2.15 Δανεισμός: ..................................................................................................................................................20 
2.16 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: ....................20 
2.17 Παροχές στο προσωπικό: ............................................................................................................................21 
2.18 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: ............................................................................................................21 
2.19 Φόροι  εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος): ........................................................................................22 
2.20 Προβλέψεις: ................................................................................................................................................22 
2.21 Αναγνώριση εσόδων: ..................................................................................................................................22 
2.22 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: .....................................................................................................................23 
2.23 Κέρδη ανά Μετοχή:......................................................................................................................................23 
2.24 Ίδιες μετοχές: ..............................................................................................................................................23 
2.25 Διανομή μερισμάτων:...................................................................................................................................23 
2.26 Μισθώσεις: ..................................................................................................................................................23 
2.27 Κρατικές επιχορηγήσεις: ..............................................................................................................................24 

3.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης: ...................................................................24 
3.1.Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) ...............................................................................24 
3.2.Προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις .......................................................................................24 
3.3 Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων .........................................................................................................25 
3.4 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών: ..............................................................................................................25 
3.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων..............................................25 
3.6 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία ............................................................25 
3.7 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών ..................................................25 



 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου  01.07.2015-30.09.2015 
 

  3

4. Λειτουργικοί τομείς...............................................................................................................................25 
4.1 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου....................................................................................................30 
4.2.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου......................................................................................30 
4.3.Μικτό αποτέλεσμα ανά γεωγραφική Ομίλου....................................................................................................31 
4.4 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας ................................................................................................31 
4.5.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας ..................................................................................32 
4.6.Μικτό αποτέλεσμα ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας ...................................................................................32 

5.Ενσώματα πάγια ..................................................................................................................................33 
5.1  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.09.2015 ο Όμιλος ........................................................................33 
5.2  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2015 ο Όμιλος ........................................................................34 
5.3  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.09.2015  η  Εταιρεία ....................................................................35 
5.4  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2015 η Εταιρεία ......................................................................36 

6.Άυλα περιουσιακά στοιχεία ...................................................................................................................37 
7.Επενδύσεις σε θυγατρικές ....................................................................................................................37 

8.Αποθέματα ...........................................................................................................................................38 

9.Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ..............................................................................................................38 

10.Ταμιακά διαθέσιμα και Ταμιακά ισοδύναμα .........................................................................................40 

11. Αγορά ιδίων μετοχών .........................................................................................................................40 

12. Αποθεματικό εύλογης αξίας ...............................................................................................................40 

12.Δανεισμός...........................................................................................................................................41 
12.1 Μακροπρόθεσμος δανεισμός .......................................................................................................................41 
12.2 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός .......................................................................................................................41 

13.Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ................................................................................................42 

14.Άλλα Έσοδα .......................................................................................................................................43 

15.Άλλα Έξοδα ........................................................................................................................................43 

16.Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους ...............................................................................................44 

17.Κέρδη ανά μετοχή ...............................................................................................................................44 

18.Φόρος εισοδήματος ............................................................................................................................44 
18.1 Ανάλυση φόρου εισοδήματος .......................................................................................................................44 
18.2 Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων ..........................................................45 
18.3 Ανάλυση ανέλεγκτων χρήσεων ....................................................................................................................45 

19.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις .................................................................................................................45 

20.Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια  του Δ.Λ.Π 24 ........................................................46 

21. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές .................................................................................................................46 
22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ................................................................................47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου  01.07.2015-30.09.2015 
 

  4

Ενδιάμεσες  Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  

Σημ.
30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 5 74.138.812,14 74.688.832,96 52.374.774,98 52.726.185,07

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 60.099,59 60.977,74 59.469,50 60.312,65

Μακροπρόθεσμες & Λοιπές Απαιτήσεις 865.698,81 865.698,81 820.488,81 820.488,81

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 7 0,00 0,00 43.615.000,00 43.615.000,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 75.064.610,54 75.615.509,51 96.869.733,29 97.221.986,53

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 8 11.647.782,56 14.374.675,85 11.647.782,56 14.374.675,85

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 8.344.493,14 8.009.948,02 6.850.524,52 6.548.455,24

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 2.554.904,43 5.501.390,98 367.024,60 761.168,44

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 22.547.180,13 27.886.014,85 18.865.331,68 21.684.299,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 97.611.790,67 103.501.524,36 115.735.064,97 118.906.286,06

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80

Υπέρ το άρτιο 17.214.521,49 17.214.521,49 17.214.521,49 17.214.521,49
Ιδιες μετοχές 11 -44.735,06 -40.532,22 -44.735,06 -40.532,22

Λοιπά αποθεματικά 15.728.998,15 15.728.998,15 15.497.643,30 15.497.643,30

Αποθεματικό εύλογης αξίας 12 0,00 0,00 28.489.318,00 29.693.092,00

Αποτελέσματα Εις Νέον -34.590.709,86 -33.355.506,75 -39.229.094,46 -37.493.615,50

13.928.263,52 15.167.669,47 37.547.842,07 40.491.297,87

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 3.784,13 3.669,43 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 13.932.047,65 15.171.338,90 37.547.842,07 40.491.297,87

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 18.1 10.442.664,19 9.261.463,21 22.066.241,75 19.724.662,82

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 480.020,84 471.798,59 478.874,70 470.652,45

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 12.1 25.307.043,46 26.850.538,46 14.377.000,00 14.377.000,00

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 6.986.069,79 7.098.977,84 1.240.360,24 1.260.107,05

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 43.215.798,28 43.682.778,10 38.162.476,69 35.832.422,32

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 9.563.704,83 9.505.572,75 9.428.477,11 9.401.689,73

Τρέχων φόρος εισοδήματος 18.1 25.950,04 48.923,79 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 12.2 30.874.289,87 35.092.910,82 30.596.269,10 33.180.876,14

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 40.463.944,74 44.647.407,36 40.024.746,21 42.582.565,87

Σύνολο υποχρεώσεων 83.679.743,02 88.330.185,46 78.187.222,90 78.414.988,19

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 97.611.790,67 103.501.524,36 115.735.064,97 118.906.286,06

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Oι σημειώσεις από τις σελίδες 9 έως 47  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων  

Σημ. 01.07.2015 
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

01.07.2015 
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

Κύκλος εργασιών 5.1,5.4 7.193.928,66 7.993.453,02 6.136.263,06 6.483.326,92

Κόστος Πωλήσεων 5.2,5.5 -6.423.365,18 -6.981.579,54 -6.059.050,65 -6.274.605,08

Μικτό αποτέλεσμα 5.3,5.6 770.563,48 1.011.873,48 77.212,41 208.721,84

Άλλα Έσοδα 20 298.231,18 122.779,62 216.339,30 39.968,38

Έξοδα Διάθεσης -59.530,32 -52.148,00 -59.530,32 -52.148,00

Έξοδα Διοίκησης -284.268,61 -254.146,93 -234.650,65 -191.441,24

Αλλα Έξοδα 21 -134.765,50 -69.496,08 -134.765,50 -69.171,63

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 590.230,23 758.862,09 -135.394,76 -64.070,65

Χρηματοοικονομικά έσοδα 228,32 11.186,45 174,32 190,61

Χρηματοοικονομικά έξοδα -618.395,94 -692.198,17 -462.453,59 -430.414,92

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 23 -618.167,62 -681.011,72 -462.279,27 -430.224,31

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων -27.937,39 77.850,37 -597.674,03 -494.294,96

Φόρος εισοδήματος 24.1 -1.207.151,02 -229.479,60 -1.137.804,93 -98.010,92

Κέρδη /(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (Α) -1.235.088,41 -151.629,23 -1.735.478,96 -592.305,88

Ιδιοκτήτες μητρικής -1.235.203,11 -151.730,24 -1.735.478,96 -592.305,88

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 114,70 101,01 0,00 0,00

Σύνολο -1.235.088,41 -151.629,23 -1.735.478,96 -592.305,88

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

Σύνολο 0,00 0,00 -1.203.774,00 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 
στα αποτελέσματα 

0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 -1.203.774,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους 
(Α+Β) -1.235.088,41 -151.629,23 -2.939.252,96 -592.305,88

Ιδιοκτήτες μητρικής -1.235.203,11 -151.730,24 -2.939.252,96 -592.305,88

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 114,70 101,01 0,00 0,00

Σύνολο -1.235.088,41 -151.629,23 -2.939.252,96 -592.305,88

Κέρδη / (Ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 590.230,23 758.862,09 -135.394,76 -64.070,65

Κέρδη / (Ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

1.044.910,79 1.336.677,82 78.875,86 131.546,57

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής για τη χρήση  (εκφρασμένα σε 
ευρώ/μετοχή) - Βασικά

25 -0,0238 -0,0029 -0,0334 -0,0114

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής για τη χρήση (εκφρασμένα σε 
ευρώ/μετοχή) - Απομειωμένα

25 -0,0238 -0,0029 -0,0334 -0,0114

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
                                               
Oι σημειώσεις από τις σελίδες  9 έως 47  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ομίλου 

 

Σημ. Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο Ιδιες μετοχές Λοιπά 

αποθεματικά
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο
Μη 

ελέγχουσα 
συμμετοχή

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2014 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 17.158.887,30 -31.976.212,74 18.017.384,85 3.553,94 18.020.938,79

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -151.730,24 -151.730,24 101,01 -151.629,23

 Αγορά ιδίων μετοχών 0,00 0,00 -16.675,15 0,00 0,00 -16.675,15 0,00 -16.675,15

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 -16.675,15 0,00 -151.730,24 -168.405,39 101,01 -168.304,38

Υπόλοιπα 30.09.2014 15.620.188,80 17.214.521,49 -16.675,15 17.158.887,30 -32.127.942,98 17.848.979,46 3.654,95 17.852.634,41
 

 
 
 
 
 
 
Υπόλοιπα 01.07.2015 15.620.188,80 17.214.521,49 -40.532,22 15.728.998,15 -33.355.506,75 15.167.669,47 3.669,43 15.171.338,90

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.235.203,11 -1.235.203,11 114,70 -1.235.088,41

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.235.203,11 -1.235.203,11 114,70 -1.235.088,41

Αγορά ιδίων μετοχών 14 0,00 0,00 -4.202,84 0,00 0,00 -4.202,84 0,00 -4.202,84

Υπόλοιπα 30.09.2015 15.620.188,80 17.214.521,49 -44.735,06 15.728.998,15 -34.590.709,86 13.928.263,52 3.784,13 13.932.047,65

 
 
 
 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 9 έως 47  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 

 

Σημ. Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο Ιδιες μετοχές Λοιπά 

αποθεματικά
Αποθεματικά 

εύλογης αξίας
Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2014 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 29.693.092,00 -35.632.893,07 43.844.817,86

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -592.305,88 -592.305,88

 Αγορά  ιδίων μετοχών 0,00 0,00 -16.675,15 0,00 0,00 0,00 -16.675,15

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 -16.675,15 0,00 0,00 -592.305,88 -608.981,03

Υπόλοιπα 30.09.2014 15.620.188,80 17.214.521,49 -16.675,15 16.949.908,64 29.693.092,00 -36.225.198,95 43.235.836,83
 

 
 
 
Υπόλοιπα 01.07.2015 15.620.188,80 17.214.521,49 -40.532,22 15.497.643,30 29.693.092,00 -37.493.615,50 40.491.297,87

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.735.478,96 -1.735.478,96

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν 
αναγνωρισθεί στα ίδια κεφάλαια 

16.2 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.203.774,00 0,00 -1.203.774,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.203.774,00 -1.735.478,96 -2.939.252,96

Αγορά ιδίων μετοχών 14 0,00 0,00 -4.202,84 0,00 0,00 0,00 -4.202,84

Υπόλοιπα 30.09.2015 15.620.188,80 17.214.521,49 -44.735,06 15.497.643,30 28.489.318,00 -39.229.094,46 37.547.842,07
 

 
 

 
 
 
 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 9  έως 47  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
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Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών 

 
 
 

Ο όμιλος Η εταιρεία
01.07.2015 
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

01.07.2015 
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ποσά σε ευρώ 

Εισπράξεις από απαιτήσεις  7.165.885,08 6.819.140,96 6.208.415,65 6.093.139,15
-3.917.936,40

(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  179.776,83 -124,18 0,00 0,00
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -3.702.815,73 -4.406.010,40 -3.482.437,02

-374.437,52
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  2.747.868,01 1.513.946,76 2.246.956,72 1.800.765,23

Τόκοι πληρωθέντες  -894.978,17 -899.059,62 -479.021,91

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  

-227.604,04 -235,00 -91.845,04 -235,00

Επενδυτικές δραστηριότητες  

0,00

Είσπραξη επιχορήγησης παγίων Ν.3299/2004 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων  

0,00 0,00 0,00

190,61

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  -227.429,72 10.951,45 -91.670,72 -44,39

Τόκοι εισπραχθέντες  174,32 11.186,45 174,32

Αγορά ιδίων μετοχών -4.202,84 0,00 -4.202,84 0,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

106.845,25

 Εξοφλήσεις δανείων  -5.462.722,00 -2.648.283,61 -2.545.227,00 -2.400.783,61

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  0,00 106.845,25 0,00

-2.293.938,36

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)  

-2.946.486,55 -1.016.540,15 -394.143,84 -493.217,52

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  

-5.466.924,84 -2.541.438,36 -2.549.429,84

1.121.451,94

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου

2.554.904,43 7.773.818,07 367.024,60 628.234,42

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5.501.390,98 8.790.358,22 761.168,44

 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
   Oι σημειώσεις από τις σελίδες  9  έως 47  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 



 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου  01.07.2015-30.09.2015 
 
 

  9

Επιλεγμένες σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
1.Δομή 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 ,SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ , και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ Α.Ε δραστηριοποιούνται  στην λειτουργία μονάδων 

παραγωγής φωτοβολταικών  ,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 30η 

Σεπτεμβρίου 2015  ανήρχετο σε  411  και 406   άτομα αντίστοιχα  .Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην 

κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι  μετοχές της θυγατρικής εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 

διαπραγματεύονται στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά ,του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου . 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου που περιελήφθησαν  στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

30.09.2015 είναι οι εξής:  

 

α/α Επωνυμία  Χώρα  
εγκ/σης 

Σχέση 
συμμετοχής 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
30.09.2015 

Μέθοδος 
Ενοποίησης  

1 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε  Ελλάδα Άμεση 99,98% Ολική ενοποίηση 

2 SELECTED VOLT A.E.  Ελλάδα Έμμεση 99,98% Ολική ενοποίηση 

3 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΕ  Ελλάδα Έμμεση 99,98% Ολική ενοποίηση 

 
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  
Οι  συνημμένες ενδιάμεσες εταιρικές  και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές 

Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που 

έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη 

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2015, 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 30.06.2015. 

Η σύνταξη των  Οικονομικών Καταστάσεων , σύμφωνα  τα  ΔΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την 

υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού 
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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. 

Η εποχική λειτουργία των εκκοκκιστηρίων της εταιρείας (συνήθως από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο ) δεν 

επηρεάζει τα λειτουργικά αποτελέσματα της τριμηναίας περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου    2015 αλλά 

ούτε και του επομένου τριμήνου ,  καθώς τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται κυρίως  ως πρώτη ύλη για την 

λειτουργία των κλωστηρίων της εταιρείας (καθετοποιημένη παραγωγή)  .  

 
2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση 

από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015 
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της 

εισφοράς.Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η 

Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να  έχει σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 τις 

κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., 

έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει 

νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι 

το νέο  ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερα εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να 

εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ. 
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Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση 

της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 

στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση». 

Δ.Λ.Π.40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε 

ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και 

των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία    
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η  Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν εφαρμόσει νωρίτερα τα 

κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζειτο πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το 

ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας.Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει 

το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή στην εύλογη αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις 

υπάρχουσες απαιτήσεις. Ο όμιλος και η εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). 
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Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 και τον 

Σεπτέμβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι 

κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως 

ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 

συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν 

αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι  βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες 

δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν 

είναι σημαντικό. 

Δ.Λ.Π.16 «Ενσώματα Πάγια» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

Δ.Λ.Π.24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 

αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος 

της οικονομικής οντότητας. 

Δ.Λ.Π.38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή 

στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού 

σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό 

επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 

ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα 

που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε 

αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοικονομική Αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, 

πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική 

έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης).Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή 

όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές 

πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 
Γνωστοποίησης 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,αποσαφηνίζουν ότι η 

σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές 

ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, 

καθορίζοντας το που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 

βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearerplants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον 

ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις 
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία 

οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή 

λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 

«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι 

ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε 

στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28(Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων 
ενοποίησης 
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για 

θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης 
μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί». 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα 

υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική 
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οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από 

το κράτος. 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει 

να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» 

σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις 

μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών 

παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 

και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και 

ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί 

από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο 

κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που 

πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
2.3 Ενοποίηση 
(α) Θυγατρικές εταιρείες 
Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την οικονομική και λειτουργική 

τους πολιτική. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία κατά την 

οποία αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος 

δεν υφίσταται. Οι εξαγορές θυγατρικών εταιρειών λογίζονται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης 

μιας θυγατρικής  υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που μεταφέρονται, των μετοχών 

που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν 

κόστος που συνδέεται άμεσα με την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 

ενδεχόμενες   υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρούνται κατά την 

εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πλεόνασμα του κόστους 

εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από το 

μερίδιο του Ομίλου στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά 

καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα 

κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι μη 

πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις 

απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών 
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έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  Ο 

Όμιλος καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε 

κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

(β) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
Συνδεδεμένες είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 

γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι 

επενδύσεις σε  συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά 

αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

περιλαμβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης). Το 

μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 

αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συνδεδεμένης 

υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεμένη, δεν  αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν 

γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συνδεδεμένης. Μη 

πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Συμμετοχές του Ομίλου σε επιχειρήσεις με ποσοστό συμμετοχής που κυμαίνεται 

μεταξύ 20% και 50%, στις οποίες όμως ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να ασκήσει σημαντική επιρροή σε αυτές, 

επειδή οι λοιποί μέτοχοι είτε μεμονωμένα είτε σε συμφωνία μεταξύ τους τις ελέγχουν, ταξινομούνται στην 

κατηγορία διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

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

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

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

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 

περιοχές. 

 

2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές : 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 

αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο Όμιλος λειτουργεί, 

δηλαδή το ευρώ. 

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

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

διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 

κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 
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διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

2.6 Ενσώματα Πάγια:  
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 Δ.Π.Χ.Α.. Η υπεραξία που προέκυψε καταχωρήθηκε  στο λογαριασμό της καθαρή 

θέσης «κέρδη σε νέο». 

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

Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την 

ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

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

αναμένονται περαιτέρω οικονομικά  οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που 

προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

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

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

στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την 

πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων 

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

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι  αποσβέσεις των λοιπών παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτιμώμενης  ωφέλιμης  ζωής των παγίων. 

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

 

                     Είδος Παγίου           Ωφέλιμη ζωή  

Βιομηχανικά Κτίρια  και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων  20 έως 66   έτη 

Λοιπά Κτίρια                 55   έτη 

Μηχανήματα &  λοιπός εξοπλισμός                                  9 έως 20    έτη 

Μεταφορικά μέσα                5   έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 4  έως  8    έτη 

   

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

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

επαγγελματικές αμοιβές και λοιπά έξοδα  κτήσης τους. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων όπως και των 

υπολοίπων της εταιρείας  αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιμα για χρήση. 
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2.7  Κόστος Δανεισμού: 
Ο Όμιλος  έχει  υιοθετήσει το λογιστικό χειρισμό που προβλέπεται από το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23, βάσει του 

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

εγκαταστάσεων) προσαυξάνει την αξία κτήσης των παγίων που αφορά .  

 
2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία:  
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη. 

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

πραγματοποιούνται.  

 

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

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει απομειωθεί  και αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης  όταν η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Ως ανακτήσιμο  ποσό αναγνωρίζεται το μεγαλύτερο 

μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιμή πωλήσεως 

είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια αντικειμενική 

συναλλαγή μεταξύ μερών που γνωρίζουν και επιθυμούν τη συναλλαγή, μετά την αφαίρεση κάθε άμεσης 

δαπάνης διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το 

τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

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

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

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

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

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

που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε 

καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται 

στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης 

αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

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

δημιουργίας ταμιακών ροών. 

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

α) Παράγωγα 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων  συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων και συμβάσεις χρηματιστηριακών συμβολαίων. Αυτά 

καταχωρούνται στον ισολογισμό αρχικά στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία της συναλλαγής και αποτιμώνται 

μεταγενέστερα στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους. Η εκτιμημένη εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες 
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τιμές και αναλύσεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία 

όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι 

αρνητική. Οι αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία παραγώγων που αποκτώνται για σκοπούς εμπορίας 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

β) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές 

και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν ο Όμιλος δίδει χρήματα ή παρέχει 

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

γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές 

και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη 

τους. 

δ) Συμμετοχές σε θυγατρικές  
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται σε εύλογες αξίες, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του ΔΛΠ 39 για τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού. Οι επενδύσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, ενώ οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή σε αυτήν την αξία, 

αναγνωρίζεται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα της κατάστασης συνολικών εσόδων και σωρευτικά στα ίδια 

κεφάλαια της εταιρείας.  

ε) Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε 

κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η 

Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής που 

είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, 

με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 

δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε 

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

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

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

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών και 

μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 

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

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού o Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους 
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που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική 

μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια 

κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται 

μέσω των αποτελεσμάτων. 

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

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, άμεσης  ρευστοποίησης. 

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

υπόλοιπα. Ο υπολογισμός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη  μέρους ή 

ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. 

 
2.13 Αποθέματα: 
Τα αποθέματα αποτιμώνται  στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος 

των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος της Α΄ ύλης, το άμεσο εργατικό 

κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των 

αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 

περίπτωση.  

 
2.14 Μετοχικό κεφάλαιο:  
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο 

εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μέχρις ότου οι 

ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για 

την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα 

ίδια κεφάλαια. 

 

2.15 Δανεισμός:  
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

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

πραγματικού επιτοκίου.  

 
2.16 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσα νομική ή τεκμαρτή  υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

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

υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
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προσαρμόζονται έτσι ώστε οι απαιτήσεις από πελάτες να καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα να αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 

αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, 

προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. 

 
2.17 Παροχές στο προσωπικό: 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται 

στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί 

δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται 

ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 

(projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από  εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις 

αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όμιλος, είτε τερματίζει την απασχόληση 

εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν προσφορά 

παροχών από τον Όμιλο σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις 

παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη μεταξύ των 

ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των 

εν λόγω παροχών και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο 

πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές 

τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

προεξοφλούνται. 

 

2.18 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα:  
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικά από τον κύριο κρατικό 

ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού 
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του στο ταμείο, και τμήμα  της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους και 

κατά συνέπεια ο Όμιλος  δεν έχει καμία νόμιμη ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για καταβολή παροχών 

συντάξεως και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό της. 

 
2.19 Φόροι  εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος):  
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

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

εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η  αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες  φορολογικές επιπτώσεις 

από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές 

(αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες 

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

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

φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την  τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που 

αναμένεται να πληρωθεί στις  φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές) με την χρήση φορολογικών 

συντελεστών και φορολογικών νόμων  που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 

 
2.20 Προβλέψεις:  
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις, καταχωρούνται 

όταν: 

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

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

Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

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

φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν o Όμιλος  παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

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

υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 
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πραγματικού επιτοκίου. Επειδή τα έσοδα από τόκους αφορούν σε βραχυπρόθεσμη περίοδο έως 6 μήνες το 

πραγματικό επιτόκιο ταυτίζεται με το ονομαστικό. 

Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

2.22 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα:  
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εμφανίζονται στην κατάσταση καθαρής θέσης του 

ομίλου και της εταιρείας  όταν ο όμιλος ή η εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος μίας τέτοιας σύμβασης 

χρηματοοικονομικών μέσων. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού   περιλαμβάνουν 

διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό. Ο Όμιλος κάνει χρήση παραγώγων  για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι 

λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στη συνέχεια. Τα 

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

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

προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις,  

λογιστικοποιούνται  ως έξοδα  ή έσοδα αντίστοιχα. 

 
2.23 Κέρδη ανά Μετοχή:  
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους  

της μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. 

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 

μετόχους της μητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών, μετά φόρων) με τον μέσο 

σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την 

επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών). 

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν 

μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους. 

 
2.24 Ίδιες μετοχές: 
Οι ίδιες μετοχές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την 

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

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

αναγνωρίζονται απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση.  

 
2.25 Διανομή μερισμάτων:  
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους  καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.26 Μισθώσεις:  
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 

εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
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Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την  σταθερή 

μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

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

κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 
2.27 Κρατικές επιχορηγήσεις:  
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής 

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

εξόδων. 

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

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

παγίων. 

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

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και o Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

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

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

αποζημιώσουν. 

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

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται  ως έσοδα στην 

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

 
3.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης:  
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Ομίλου, η Διοίκηση  προβαίνει σε εκτιμήσεις, 

παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στα κονδύλια που αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις  επανεξετάζονται από τη Διοίκηση 

περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες 

κινδύνους. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των 

οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους  12 μήνες έχουν 

ως εξής:  

3.1.Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)  
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος 

θα έχουν στη διάθεσή τους, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις τους.  

3.2.Προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις  
Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες 

όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο 

σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση 

της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής πολιτικής 

και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
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επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

3.3 Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων 
Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην σημείωση 2.6. 

3.4 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών:  
Ο Όμιλος παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιάς 

ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται 

από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού («Επίπεδο 1»). 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται 

με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε δεδομένα της 

αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού («Επίπεδο 2»).  

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται 

με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται κυρίως σε δεδομένα της αγοράς κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού («Επίπεδο 3»).  

Την 30.09.2015 η εταιρεία κατείχε επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ποσού ευρώ 43.615.000,00 οι οποίες 

κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ποσού ευρώ 43.615.000,00  που κατείχε  η  εταιρεία την 30.06.2015  

κατατάσσονται στο επίπεδο 1.  

Οι τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αποτιμηθούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

είναι οι δημοσιευμένες τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

3.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
Την 30.09.2015 και την 30.06.2015 όμιλος δεν κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που έχουν συμψηφισθεί ή που υπόκεινται σε εκτελεστέους "κύριους διακανονισμούς 

συμψηφισμού" ("master netting arrangements"  και παρόμοιους διακανονισμούς. 

3.6 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων. Οι 

υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών 

μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί απο τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένους παραμέτρους όπως 

τη μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω 

υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κ.λ.π. Η Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται να εκτιμά με όσο το συνατό καλύτερο τρόπο 

τις παραμέτρους αυτές. 

3.7 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 
Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή  

των λογιστικών αρχών. 

4. Λειτουργικοί τομείς 
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»,η εφαρμογή του οποίου αρχίζει 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 
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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 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 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 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. 

Εμπορία βιοκαυσίμων 
Ο τομέας  της εμπορίας περιλαμβάνει την εμπορία αυτούσιου biodiesel. 

Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες 

Σύμφωνα  με το ΔΠΧΑ 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. 

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω : 

01.07.2015 
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

01.07.2015 
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

Πωλήσεις εκκοκκισμ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 270.910,63 0,00 270.910,63 0,00

Πωλήσεις νημάτων 5.286.384,09 5.775.642,06 5.286.384,09 5.775.642,06

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 6.617,08 35.318,83 6.617,08 35.318,83

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 292.115,86 432.257,23 292.115,86 432.257,23

Πωλήσεις εκκοκκισμένου βάμβακος εμπορίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 68.103,00 7.783,81 68.103,00 7.783,81

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές πωλήσεις 212.132,40 232.324,99 212.132,40 232.324,99

Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 1.057.665,60 1.104.973,20 0,00 0,00

Πωλήσεις biodiesel 0,00 405.152,90 0,00 0,00

Σύνολα 7.193.928,66 7.993.453,02 6.136.263,06 6.483.326,92

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Η ανάλυση του αποτελέσματος των τομέων έχει ως εξής 

 
 

Κλωστ/ργία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο Εγγραφές 
ενοποίησης

Όμιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 6.136.263,06 1.057.665,60 0,00 7.193.928,66 0,00 7.193.928,66

Κόστος Πωλήσεων (6.059.050,65) -364.314,53 0,00 (6.423.365,18) 0,00 (6.423.365,18)

Μικτό αποτέλεσμα 77.212,41 693.351,07 0,00 770.563,48 0,00 770.563,48

Άλλα Έσοδα 216.339,30 95.407,88 0,00 311.747,18 (13.516,00) 298.231,18

Έξοδα Διάθεσης (59.530,32) 0,00 0,00 (59.530,32) 0,00 (59.530,32)

Έξοδα Διοίκησης (234.650,65) -63.133,96 0,00 (297.784,61) 13.516,00 (284.268,61)

Άλλα Έξοδα (134.765,50) 0,00 0,00 (134.765,50) 0,00 (134.765,50)

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (135.394,76) 725.624,99 0,00 590.230,23 0,00 590.230,23

Χρηματοοικονομικά έσοδα 174,32 54,00 0,00 228,32 0,00 228,32

Χρηματοοικονομικά έξοδα (462.453,59) (155.942,35) 0,00 (618.395,94) 0,00 (618.395,94)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (462.279,27) (155.888,35) 0,00 (618.167,62) 0,00 (618.167,62)

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (597.674,03) 569.736,64 0,00 (27.937,39) 0,00 (27.937,39)

Φόρος εισοδήματος (1.137.804,93) (69.346,09) 0,00 (1.207.151,02) 0,00 (1.207.151,02)

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετα από φόρους (Α) (1.735.478,96) 500.390,55 0,00 (1.235.088,41) 0,00 (1.235.088,41)

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.735.478,96) 500.290,47 0,00 (1.235.188,49) (14,62) (1.235.203,11)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 100,08 0,00 100,08 14,62 114,70

Σύνολο (1.735.478,96) 500.390,55 0,00 (1.235.088,41) 0,00 (1.235.088,41)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (1.203.774,00) 0,00 0,00 (1.203.774,00) 1.203.774,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Α+Β) (2.939.252,96) 500.390,55 0,00 (2.438.862,41) 1.203.774,00 (1.235.088,41)

Ιδιοκτήτες μητρικής (2.939.252,96) 500.290,47 0,00 (2.438.962,49) 1.203.759,38 (1.235.203,11)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 100,08 0,00 100,08 14,62 114,70

Σύνολο (2.939.252,96) 500.390,55 0,00 (2.438.862,41) 1.203.774,00 (1.235.088,41)

30.09.2015
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Κλωστ/ργία Ενέργεια Λοιπα Σύνολο Εγγραφές 
ενοποίησης

Ομιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 6.483.326,92 1.104.973,20 405.152,90 7.993.453,02 0,00 7.993.453,02

Κόστος Πωλήσεων (6.274.605,08) (359.242,75) (347.731,71) (6.981.579,54) 0,00 (6.981.579,54)

Μικτό αποτέλεσμα 208.721,84 745.730,45 57.421,19 1.011.873,48 0,00 1.011.873,48

Άλλα Έσοδα 39.968,38 93.161,24 94.500,00 227.629,62 (104.850,00) 122.779,62

Έξοδα Διάθεσης (52.148,00) 0,00 0,00 (52.148,00) 0,00 (52.148,00)

Έξοδα Διοίκησης (191.441,24) (115.592,89) (25.838,62) (332.872,75) 78.725,82 (254.146,93)

Άλλα Έξοδα (69.171,63) (324,45) 0,00 (69.496,08) 0,00 (69.496,08)

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (64.070,65) 722.974,35 126.082,57 784.986,27 (26.124,18) 758.862,09

Χρηματοοικονομικά έσοδα 190,61 10.150,00 845,84 11.186,45 0,00 11.186,45

Χρηματοοικονομικά έξοδα (430.414,92) (195.045,02) (66.738,23) (692.198,17) 0,00 (692.198,17)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (430.224,31) (184.895,02) (65.892,39) (681.011,72) 0,00 (681.011,72)

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (494.294,96) 538.079,33 60.190,18 103.974,55 (26.124,18) 77.850,37

Φόρος εισοδήματος (98.010,92) (115.776,58) (15.663,50) (229.451,00) (28,60) (229.479,60)

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετα από φόρους (Α) (592.305,88) 422.302,75 44.526,68 (125.476,45) (26.152,78) (151.629,23)

Ιδιοκτήτες μητρικής (592.305,88) 422.302,75 44.526,68 (125.476,45) (26.253,79) (151.730,24)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 101,01 101,01

Σύνολο (592.305,88) 422.302,75 44.526,68 (125.476,45) (26.152,78) (151.629,23)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Α+Β) (592.305,88) 422.302,75 44.526,68 (125.476,45) (26.152,78) (151.629,23)

Ιδιοκτήτες μητρικής (592.305,88) 422.302,75 44.526,68 (125.476,45) (26.253,79) (151.730,24)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 101,01 101,01

Σύνολο (592.305,88) 422.302,75 44.526,68 (125.476,45) (26.152,78) (151.629,23)

30.09.2014
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Ανάλυση παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά τομέα 

30.09.2015 Κλωστ/ργία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο Εγγραφές 
ενοποίησης

Όμιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 52.434.244,48 22.049.857,63 0,00 74.484.102,11 (285.190,38) 74.198.911,73

Προσθήκες χρήσης 01.07.2014-30.06.2015 115.982,76 135.300,00 0,00 251.282,76 0,00 251.282,76

30.06.2015 Κλωστ/ργία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο Εγγραφές 
ενοποίησης Όμιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 52.786.497,72 22.248.503,36 0,00 75.035.001,08 (285.190,38) 74.749.810,70

Προσθήκες χρήσης 01.07.2014-30.06.2015 436.866,89 60.488,14 0,00 497.355,03 0,00 497.355,03  
 
 
 
Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 
 
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 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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4.1 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 
 
 

Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 1.185.258,43 4.108.611,44 0,00 5.293.869,87 1.408.235,54 4.213.871,54 220.353,03 5.842.460,11

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ενέργειας 1.057.665,60 0,00 0,00 1.057.665,60 1.104.973,20 0,00 0,00 1.104.973,20

Έσοδα από εμπορία βιοκαυσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 405.152,90 0,00 0,00 405.152,90

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 0,00 68.103,00 452.366,60 520.469,60 144.060,80 1.379,10 0,00 145.439,90

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 20.452,65 158.422,49 143.048,45 321.923,59 30.720,65 464.706,26 0,00 495.426,91

Έσοδα από φασόν κλωστ/ργίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 2.263.376,68 4.335.136,93 595.415,05 7.193.928,66 3.093.143,09 4.679.956,90 220.353,03 7.993.453,02

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2015 εως 30η Σεπτεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 30η Σεπτεμβρίου 2014

 
 
 

 
4.2.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 

 

Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 1.229.516,84 4.124.001,38 349.149,69 5.702.667,91 1.381.044,90 4.103.004,82 215.455,81 5.699.505,53

Κόστος πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 364.314,53 0,00 0,00 364.314,53 359.242,75 0,00 0,00 359.242,75

Κόστος πωλήσεων εμπορίας βιοκαυσίμων 0,00 0,00 0,00 347.731,71 0,00 0,00 347.731,71

Κοστος πωλήσεων εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 0,00 51.788,47 7.350,76 59.139,23 117.078,35 1.635,62 0,00 118.713,97

Κόστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 2.106,93 161.005,13 134.131,45 297.243,51 5.721,44 450.664,14 0,00 456.385,58

Κόστος φασόν κλωστ/ργίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.595.938,30 4.336.794,98 490.631,90 6.423.365,18 2.210.819,15 4.555.304,58 215.455,81 6.981.579,54

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2015 εως 30η Σεπτεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 30η Σεπτεμβρίου 2014
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4.3.Μικτό αποτέλεσμα ανά γεωγραφική Ομίλου  
 

Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων προϊόντων  κλωστ/ργίας -44.258,41 -15.389,94 -349.149,69 -408.798,04 27.190,64 110.866,72 4.897,22 142.954,58

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 693.351,07 0,00 0,00 693.351,07 745.730,45 0,00 0,00 745.730,45

Μικτό αποτέλεσμα εμπορίας βιοκαυσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 57.421,19 0,00 0,00 57.421,19

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 0,00 16.314,53 445.015,84 461.330,37 26.982,45 -256,52 0,00 26.725,93

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων  κλωστ/ργίας 18.345,72 -2.582,64 8.917,00 24.680,08 24.999,21 14.042,12 0,00 39.041,33

Μικτό αποτέλεσμα  από φασόν κλωστοϋφαντουργίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 667.438,38 -1.658,05 104.783,15 770.563,48 882.323,94 124.652,32 4.897,22 1.011.873,48

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2015 εως 30η Σεπτεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 30η Σεπτεμβρίου 2014

 
 

 
4.4 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 
 

Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 1.185.258,43 4.108.611,44 0,00 5.293.869,87 1.408.235,54 4.213.871,54 220.353,03 5.842.460,11

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 0,00 68.103,00 452.366,60 520.469,60 144.060,80 1.379,10 0,00 145.439,90

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 20.452,65 158.422,49 143.048,45 321.923,59 30.720,65 464.706,26 0,00 495.426,91

Έσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.205.711,08 4.335.136,93 595.415,05 6.136.263,06 1.583.016,99 4.679.956,90 220.353,03 6.483.326,92

1η Ιουλίου 2014 εως 30η Σεπτεμβρίου 20141η Ιουλίου 2015 εως 30η Σεπτεμβρίου 2015 
Ποσά σε ευρώ
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4.5.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 
 

Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων 1.229.516,84 4.124.001,38 349.149,69 5.702.667,91 1.381.044,90 4.103.004,82 215.455,81 5.699.505,53

Κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων 0,00 51.788,47 7.350,76 59.139,23 117.078,35 1.635,62 0,00 118.713,97

Κοστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων 2.106,93 161.005,13 134.131,45 297.243,51 5.721,44 450.664,14 0,00 456.385,58

Κόστος επεξεργασίας για τρίτους (φασόν) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.231.623,77 4.336.794,98 490.631,90 6.059.050,65 1.503.844,69 4.555.304,58 215.455,81 6.274.605,08

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2015 εως 30η Σεπτεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 30η Σεπτεμβρίου 2014

 
 
 
 

4.6.Μικτό αποτέλεσμα ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 
 

Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσμα  από πωλήσεις προϊόντων -44.258,41 -15.389,94 -349.149,69 -408.798,04 27.190,64 110.866,72 4.897,22 142.954,58

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις εμπορευμάτων 0,00 16.314,53 445.015,84 461.330,37 26.982,45 -256,52 0,00 26.725,93

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 18.345,72 -2.582,64 8.917,00 24.680,08 24.999,21 14.042,12 0,00 39.041,33

Μικτό αποτέλεσμα  από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο -25.912,69 -1.658,05 104.783,15 77.212,41 79.172,30 124.652,32 4.897,22 208.721,84

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2015 εως 30η Σεπτεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 30η Σεπτεμβρίου 2014
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5.Ενσώματα πάγια 
5.1  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.09.2015 ο Όμιλος 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα     
Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 
Έργα

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

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2015 3.712.848,23 37.284.930,47 114.781.180,43 1.663.317,40 5.753.608,30 58.323,14 163.254.207,97

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.282,76 251.282,76

Αφαιρέσεις, απομειώσεις, πωλήσεις, 
καταστροφές, διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/09/2015 3.712.848,23 37.284.930,47 114.781.180,43 1.663.317,40 5.753.608,30 309.605,90 163.505.490,73

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2015 0,00 7.693.156,47 74.162.008,79 1.490.487,53 5.219.722,22 0,00 88.565.375,01

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 173.643,83 587.542,78 9.631,01 30.485,96 0,00 801.303,58

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 173.643,83 587.542,78 9.631,01 30.485,96 0,00 801.303,58

Αξία αποσβεσθέντων 30/09/2015 0,00 7.866.800,30 74.749.551,57 1.500.118,54 5.250.208,18 0,00 89.366.678,59

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015 3.712.848,23 29.418.130,17 40.031.628,86 163.198,86 503.400,12 309.605,90 74.138.812,14

74.138.812,14Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων  
 
 
Για την εξασφάλιση δανείων του ομίλου  έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων κτιρίων και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας προσημειώσεις 

υποθηκών συνολικού ύψους 49.099,778,36 € και επί των αγροτεμαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  προσημείωση 

υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000 .   
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5.2  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2015 ο Όμιλος 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα     
Οικόπεδα 

Κτίρια - Τεχ. 
Έργα 

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

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/06/2014 3.691.784,27 37.284.930,47 113.705.152,81 1.605.038,30 5.628.387,75 1.075.044,82 162.990.338,42 

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.106,04 444.106,04 

Αφαιρέσεις, απομειώσεις, 
πωλήσεις, καταστροφές, 
διαγραφές 

0,00 0,00 -113.861,40 -66.375,09 0,00 0,00 -180.236,49 

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών 
παγίων 21.063,96 0,00 1.189.889,02 124.654,19 125.220,55 -1.460.827,72 0,00 

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2015 3.712.848,23 37.284.930,47 114.781.180,43 1.663.317,40 5.753.608,30 58.323,14 163.254.207,97 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2014 0,00 6.998.160,93 71.796.473,09 1.487.998,02 5.091.072,93 0,00 85.373.704,97 

Μειώσεις αποσβεσθέντων-
πωλήσεις, διαγραφές 0,00 0,00 -113.861,40 -39.080,09 0,00 0,00 -152.941,49 

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 694.995,54 2.479.397,10 41.569,60 128.649,29 0,00 3.344.611,53 

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 694.995,54 2.365.535,70 2.489,51 128.649,29 0,00 3.191.670,04 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2015 0,00 7.693.156,47 74.162.008,79 1.490.487,53 5.219.722,22 0,00 88.565.375,01 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2015 3.712.848,23 29.591.774,00 40.619.171,64 172.829,87 533.886,08 58.323,14 74.688.832,96 

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων          74.688.832,96 
 
 
Για την εξασφάλιση δανείων του ομίλου  έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων κτιρίων και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας προσημειώσεις 

υποθηκών συνολικού ύψους 49.099,778,36 € και επί των αγροτεμαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  προσημείωση 

υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000 .   
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5.3  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.09.2015  η  Εταιρεία 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα   
Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 
Έργα

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

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2015 2.727.531,09 37.130.148,31 88.240.235,24 1.663.317,40 5.747.995,42 0,00 135.509.227,46

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.982,76 115.982,76

Αφαιρέσεις, απομειώσεις, πωλήσεις, 
καταστροφές, διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/09/2015 2.727.531,09 37.130.148,31 88.240.235,24 1.663.317,40 5.747.995,42 115.982,76 135.625.210,22

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2015 0,00 7.660.132,82 68.414.219,04 1.490.487,53 5.218.203,00 0,00 82.783.042,39

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 171.723,72 255.780,96 9.631,01 30.257,16 0,00 467.392,85

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 171.723,72 255.780,96 9.631,01 30.257,16 0,00 467.392,85

Αξία αποσβεσθέντων 30/09/2015 0,00 7.831.856,54 68.670.000,00 1.500.118,54 5.248.460,16 0,00 83.250.435,24

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015 2.727.531,09 29.298.291,77 19.570.235,24 163.198,86 499.535,26 115.982,76 52.374.774,98

52.374.774,98Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 
 

 
Για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας  έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων κτιρίων και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας προσημειώσεις 

υποθηκών συνολικού ύψους 49.099,778,36 €.  
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5.4  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2015 η Εταιρεία 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα   
Οικόπεδα 

Κτίρια - Τεχ. 
Έργα 

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

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/06/2014 2.706.467,13 37.130.148,31 87.164.207,62 1.605.038,30 5.624.239,87 1.075.044,82 135.305.146,05 

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.317,90 384.317,90 

Αφαιρέσεις, απομειώσεις, 
πωλήσεις, καταστροφές, διαγραφές 0,00 0,00 -113.861,40 -66.375,09 0,00 0,00 -180.236,49 

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών 
παγίων 21.063,96 0,00 1.189.889,02 124.654,19 123.755,55 -1.459.362,72 0,00 

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2015 2.727.531,09 37.130.148,31 88.240.235,24 1.663.317,40 5.747.995,42 0,00 135.509.227,46 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2014 0,00 6.972.443,34 67.375.730,60 1.487.998,02 5.090.248,94 0,00 80.926.420,90 

Μειώσεις αποσβεσθέντων-
πωλήσεις, διαγραφές 0,00 0,00 -113.861,40 -39.080,09 0,00 0,00 -152.941,49 

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 687.689,48 1.152.349,84 41.569,60 127.954,06 0,00 2.009.562,98 

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 687.689,48 1.038.488,44 2.489,51 127.954,06 0,00 1.856.621,49 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2015 0,00 7.660.132,82 68.414.219,04 1.490.487,53 5.218.203,00 0,00 82.783.042,39 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2015 2.727.531,09 29.470.015,49 19.826.016,20 172.829,87 529.792,42 0,00 52.726.185,07 

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων          52.726.185,07 

 
 
Για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας  έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων κτιρίων και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας προσημειώσεις 

υποθηκών συνολικού ύψους 49.099,778,36 €.  
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6.Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

30.09.2015 
 

340.033,91 339.333,91

0,00

0,00 0,00

340.033,91 339.333,91

279.056,17 279.021,26

878,15 843,15

279.934,32 279.864,41

60.099,59 59.469,50

Ο όμιλοςΛογισμικά προγράμματα

Κόστος Κτήσεως 30.06.2015

Προσθήκες 

Διαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης

Κόστος Κτήσεως 30.09.2015

Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2015

Αποσβέσεις χρήσης

Σύνολο αποσβεσθέντων 30.06.2015

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2015

Η εταιρεία

 
 
 

30.06.2015 
 

Λογισμικά προγράμματα Ο όμιλος Η εταιρεία 

Κόστος Κτήσεως 30.06.2014 286.784,92 286.784,92 
Προσθήκες  53.248,99 52.548,99 
Διαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης 0,00 0,00 
Κόστος Κτήσεως 30.06.2015 340.033,91 339.333,91 
Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2014 273.901,19 273.901,19 
Αποσβέσεις χρήσης 5.154,98 5.120,07 
Σύνολο αποσβεσθέντων 30.06.2015 279.056,17 279.021,26 
Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2015 60.977,74 60.312,65 

 
 
Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν   το διαθέσιμο λογισμικό. 

 
7.Επενδύσεις σε θυγατρικές 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 0,00 43.615.000,00 43.615.000,00

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος

 
 
Η τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την 30.09.2015 διαμορφώθηκε στα 4,00 ευρώ . 

Το ποσό των ευρώ 43.615.000,00 (10.903.750 Χ 4,00 ευρώ ) αφορά στην εύλογη αξία των μετοχών της 

θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά το κλείσιμο 

της 30.09.2015. 
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8.Αποθέματα  

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Εμπορεύματα 202.943,14 200.589,73 202.943,14 200.589,73

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 6.177.934,02 9.150.584,88 6.177.934,02 9.150.584,88

Υποπροϊόντα-Υπολείμματα 447.025,32 447.772,89 447.025,32 447.772,89

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.695.163,25 1.812.817,83 1.695.163,25 1.812.817,83

Α΄και B' ύλες - υλικά συσκευασίας 920.104,33 732.610,85 920.104,33 732.610,85

Λοιπά αποθέματα 2.204.612,50 2.030.299,67 2.204.612,50 2.030.299,67

Σύνολο Αποθεμάτων 11.647.782,56 14.374.675,85 11.647.782,56 14.374.675,85

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

 
9.Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Πελάτες 6.772.799,74 6.524.981,25 5.553.314,72 5.512.245,45

Επιταγές μεταχρονολογημένες 294.585,23 569.805,26 294.585,23 569.805,26

Γραμμάτια Εισπρακτέα 12.159,43 12.159,43 12.159,43 12.159,43

Επιταγές σε καθυστέρηση 482.592,31 477.592,31 482.592,31 477.592,31

Μείον: προβλέψεις απομείωσης -635.568,80 -635.568,80 -635.568,80 -635.568,80

Σύνολο πελατών 6.926.567,91 6.948.969,45 5.707.082,89 5.936.233,65

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α) 129.918,21 112.020,32 97.674,82 84.798,38

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (παρακρατούμενοι  & λοιποί φόροι) 124.840,83 124.814,68 123.191,45 123.165,30

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (προκατοβολή φόρου εισοδήματος) 236.757,53 413.752,36 0,00 0,00

Προκαταβολές σε προμηθευτές 269.804,22 196.376,49 269.804,22 196.376,49

Έξοδα επόμενων περιόδων 500,01 166.562,09 500,01 166.562,09

Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 9.860,00 0,00 9.860,00

Περιοδικές κατανομές δαπανών 615.147,47 0,00 615.147,47 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 40.956,96 37.592,63 37.123,66 31.459,33

Σύνολο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 8.344.493,14 8.009.948,02 6.850.524,52 6.548.455,24

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Η ληκτότητα των παραπάνω απαιτήσεων αναλύεται χρονικά ως εξής: 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Πελάτες  6.772.799,74 6.524.981,25 4.795.731,39 4.752.487,68 

Απαιτήσεις μεταξύ εταιρειών του ομίλου 0,00 0,00 757.583,33 759.757,77 

Επιταγές εισπρακτέες 777.177,54 1.047.397,57 777.177,54 1.047.397,57 

Γραμμάτια εισπρακτέα 12.159,43 12.159,43 12.159,43 12.159,43 

Υποσύνολο 7.562.136,71 7.584.538,25 6.342.651,69 6.571.802,45 

Μείον :Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις (635.568,80) (635.568,80) (635.568,80) (635.568,80)

Σύνολο 6.926.567,91 6.948.969,45 5.707.082,89 5.936.233,65 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015
Δεν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι 
απομειωμένα 5.014.362,56 4.589.547,69 4.576.783,76 4.474.948,99 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 
απομειωμένα:

                          <  31           ημέρες 592.344,89 1.390.630,18 592.344,89 980.116,10 

                              32-180  ημέρες 1.308.328,61 956.874,12 526.422,39 469.251,10 

                          > 181          ημέρες 11.531,85 11.917,46 11.531,85 11.917,46 

Σύνολο 6.926.567,91 6.948.969,45 5.707.082,89 5.936.233,65 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
Διευκρινίζεται ότι : 

 Εξαιτίας της βιομηχανικής δραστηριότητας της επιχείρησης και της εποχικής λειτουργίας των 

εκκοκκιστηρίων της εταιρείας επιβάλλεται η κατανομή των δαπανών για το προσδιορισμό ορθών 

βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων. Με την περιοδική κατανομή των δαπανών δίνεται η δυνατότητα να 

καταλογιστούν στην παρούσα περίοδο έξοδα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή να μεταφερθούν για 

καταλογισμό σε επόμενη περίοδο έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί στην παρούσα περίοδο (π.χ. δώρα 

Χριστουγέννων, ασφάλιστρα, ενοίκια κλπ) ή είναι δυνατό να προσδιορίζονται προϋπολογιστικά με ικανή 

προσέγγιση (π.χ. αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού, αποσβέσεις, φόροι-τέλη, κλπ). Κατ’ επέκταση 

τα ποσά των ευρώ 615.147,47 για το όμιλο και την εταιρεία αφορούν   σε έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέσα στη περίοδο 01.07.2015 έως 30.09.2015 και θα πρέπει να καταλογιστούν στις επόμενες περιόδους για 

τον ορθό υπολογισμό του βραχυχρόνιου βιομηχανικού κόστους. Κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 

ήτοι από 01.07.2015 εως 30.09.2015 το ποσό των περιοδικών κατανομών ανήρχετο στο ποσό των 

771.768,16 για τον όμιλο και την εταιρεία. Το ύψος των κατανομών εξαρτάται από την περίοδο λειτουργίας 

των εργοστασίων και από την ημερομηνία τιμολόγησης των δαπανών από τους προμηθευτές της εταιρείας.  

 

 

 

 



 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου  01.07.2015-30.09.2015 
 
 

  40

Τα ποσά των περιοδικών κατανομών  της 30.09.2015 και 30.09.2014  αφορούν σε: 

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Προϋπολογισμένες αμοιβές τρίτων   610,00 0,00 610,00 0,00

Προϋπολογισμένες παροχές τρίτων    0,00 168.999,89 0,00 168.999,89

Προυπολογισμένοι Φόροι - Τελη 0,00 28.892,82 0,00 28.892,82

Προυπολογισμένα διάφορα έξοδα 7.980,15 0,00 7.980,15 0,00

Προϋπολογισμένες αποσβέσεις        234.218,57 236.833,16 234.218,57 236.833,16

Προϋπολογισμένες αμοιβές προσωπικού    372.338,75 337.042,29 372.338,75 337.042,29

Σύνολο περιοδικών κατανομών 615.147,47 771.768,16 615.147,47 771.768,16

Ο Όμιλος Η Έταιρεία

 

10.Ταμιακά διαθέσιμα και Ταμιακά ισοδύναμα 
 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Ταμείο μετρητά 28.637,25 27.272,12 16.222,89 14.570,95

Καταθέσεις σε ευρώ 2.520.718,04 4.979.779,64 345.252,57 252.258,27

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 5.549,14 494.339,22 5.549,14 494.339,22

Σύνολο 2.554.904,43 5.501.390,98 367.024,60 761.168,44

Ο Όμιλος Η Έταιρεία

 
 

11. Αγορά ιδίων μετοχών 
 
Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2013 αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών της 

εταιρείας. Η εταιρεία προέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου σε αγορά 26.524 ιδίων μετοχών με συνολικό 

κόστος κτήσης 4.402,84 €.  Κατά την 30.09.2015  ο όμιλος και η εταιρεία  κατείχαν  220.169 ίδιες μετοχές με 

συνολικό κόστος κτήσης 44.735,06 €. 

 

 
12. Αποθεματικό εύλογης αξίας  

 
 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Αποθεματικό εύλογης αξίας  θυγατρικής εταιρείας 0,00 0,00 28.489.318,00 29.693.092,00

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Το ανωτέρω αποθεματικό  αναλύεται ως εξής:  

Υπεραξία από αποτίμηση συμμετοχής στην εύλογη αξία 40.125.800,00
Μείον 
Αναβαλλόμενη φορολογία εως 30.06.2015 10.432.708,00

Αποθεματικό εύλογης αξίας  30.06.2015 29.693.092,00

Αποθεματικό εύλογης αξίας  30.06.2015 29.693.092,00
Μειον :
Μεταβολή φορολογικού συντελεστή από 26%  σε 29% 1.203.774,00

Αποθεματικό εύλογης αξίας 30.09.2015 28.489.318,00  
 
 

12.Δανεισμός  
12.1 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Τραπεζικά δάνεια 14.377.000,00 14.377.000,00 14.377.000,00 14.377.000,00

Ομολογιακά δάνεια 10.930.043,46 12.473.538,46 0,00 0,00

Σύνολο 25.307.043,46 26.850.538,46 14.377.000,00 14.377.000,00

Ο  Όμιλος Η Εταιρεία

 
12.2 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Τραπεζικά δάνεια 3.650.476,06 6.409.541,00 3.650.476,06 6.409.541,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτεές στην επόμενη χρήση 2.560.000,00 3.969.000,00 2.560.000,00 2.595.000,00

Δουλευμένοι τόκοι 695.395,78 649.452,64 417.375,01 111.417,96

Δάνεια με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου 23.968.418,03 24.064.917,18 23.968.418,03 24.064.917,18

Σύνολο 30.874.289,87 35.092.910,82 30.596.269,10 33.180.876,14

Η ΕταιρείαΟ  Όμιλος

 
 
 
Ενηλικίωση δανειακών υποχρεώσεων  

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 28.314.289,87 28.036.269,10 2.560.000,00 2.560.000,00 30.874.289,87 30.596.269,10

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 25.307.043,46 14.377.000,00 25.307.043,46 14.377.000,00

Σύνολα 28.314.289,87 28.036.269,10 27.867.043,46 16.937.000,00 56.181.333,33 44.973.269,10

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Συνολα Δανεισμού

 
Για την εξασφάλιση των δανείων του ομίλου έχουν εγγραφεί  επί των ακινήτων κτιρίων και μηχανημάτων των 

εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας  προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους  

49.099.778,36 ευρώ. Επί των αγροτεμαχίων της θυγατρικής εταιρείας «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ. Επιπλέον έχει 

ενεχυρασθεί α)το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας «SELECTED VOLT A.E» 

καθώς επίσης και σύνολο των μετοχών της και β) έχουν ενεχυρασθεί οι λογαριασμοί εσόδων της θυγατρικής 

εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» καθώς και τα δικαιώματα είσπραξης από σύμβαση διαχείρισης 

μεταξύ της «SELECTED VOLT A.E» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» .Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των 

τραπεζικών δανείων κατά την 30.09.2015 που καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται 

στο ποσό των 51.257.266,545 ευρώ και αναλύεται σε ποσό 40.049.202,31 ευρώ που αφορά στη μητρική 

εταιρεία, σε ποσό 7.508.338,81 ευρώ  που αφορά στη θυγατρική  εταιρεία «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε ποσό 3.699.725,42 που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε». Ο όμιλος και η εταιρεία ταξινόμησε, στην παρούσα περίοδο, το σύνολο των δανείων με 

εγγύηση ελληνικού δημοσίου στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, επειδή κατέστη ληξιπρόθεσμο 

ποσό 5,487 εκατ.€, που αφορά σε τοκοχρεολύσιο εξυπηρέτησης των ανωτέρω δανείων, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπει η παρ.74 του ΔΛΠ 1.      

Με την με αρ. 2/43758/0025/29-06-2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 1289/29.06.2015), 

παρασχέθηκε σε επιχειρήσεις που έχουν δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου η δυνατότητα αναστολής 

δόσεων. Μέχρι σήμερα παρά το γεγονός ότι έχει συμφωνηθεί  με τις πιστώτριες τράπεζες το περιεχόμενο της 

σύμβασης για την αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της εταιρείας, εκκρεμεί η υπογραφή  της παραπάνω 

σύμβασης και από όσα γνωρίζουμε οφείλεται στις εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζών. Ως εκ τούτου οι 

προς αναστολή δόσεις των δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου προσαυξάνουν κατά την 30.09.2015 το 

βραχυπρόθεσμο μέρος του δανεισμού. 

Ο όμιλος κατά την τρέχουσα περίοδο προέβη σε πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανεισμού θυγατρικών 

εταιρειών συνολικού ποσού  2.917.495 €.  

 
13.Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Προμηθευτές 8.214.238,60 8.393.217,99 8.175.678,61 8.384.451,70

Επιταγές πληρωτέες 0,00 62.141,52 0,00 62.141,52

Σύνολο προμηθευτών 8.214.238,60 8.455.359,51 8.175.678,61 8.446.593,22

Προκαταβολές πελατών 153.958,55 158.494,00 153.958,55 158.494,00

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 275.386,31 230.891,60 271.077,70 226.703,19

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 120.726,44 115.291,70 30.570,44 37.475,30

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 154.482,76 129.858,79 152.279,64 127.590,83

Οφειλόμενες αποζημιώσεις προσωπικού 5.949,59 25.917,47 5.949,59 25.917,47

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 380.002,91 0,00 369.158,95

Περιοδικές κατανομές δαπανών 638.264,69 0,00 638.264,69 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 697,89 9.756,77 697,89 9.756,77

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 9.563.704,83 9.505.572,75 9.428.477,11 9.401.689,73

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Διευκρινίζεται ότι : 

Το ποσό των ευρώ 638.264,69 για το όμιλο και την εταιρεία αφορά δαπάνες  που  αφορούν την τρέχουσα 

περίοδο 01.07.2015 – 30.09.2015 αλλά καταχωρήθηκαν μετά την 30.09.2015 και θα πρέπει να 

καταλογιστούν στην τρέχουσα περίοδο για τον ορθό υπολογισμό του βραχυχρόνιου βιομηχανικού κόστους. 

Κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ήτοι από 01.07.2014 εως 30.09.2014 το ποσό των περιοδικών 

κατανομών ανήρχετο στο ποσό των 1.766.225,50 για τον όμιλο και την εταιρεία. 

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Προϋπολογισμένες παροχές τρίτων (Δ.Ε.Η - ενοίκια κλπ) 119.424,93 0,00 119.424,93 0,00

Προυπολογισμένοι φόροι - τέλη 20.563,16 0,00 20.563,16 0,00

Προυπολογισμένοι αγορές Α΄και Β' υλών 498.276,60 1.766.225,50 498.276,60 1.766.225,50

Σύνολο περιοδικών κατανομών 638.264,69 1.766.225,50 638.264,69 1.766.225,50

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

14.Άλλα Έσοδα   
 

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

Έσοδα από ενοίκια 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00

Έσοδα από εκμίσθωση προσωπικού 0,00 0,00 13.516,00 10.350,00

Συναλλαγματικές διαφορές 7.571,48 0,00 7.571,48 0,00

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχ.παγίων 112.908,05 112.414,94 19.746,81 19.253,70

Λοιπά έσοδα 300,05 0,00 300,05 0,00

Εκπτώσεις σε κατανάλωση ενέργειας προηγ.χρήσεων 172.110,96 0,00 172.110,96 0,00

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 5.340,64 7.764,68 3.094,00 7.764,68

Σύνολο άλλων Εσόδων 298.231,18 122.779,62 216.339,30 39.968,38

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 

15.Άλλα Έξοδα   

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

Συναλλαγματικές διαφορές 4.531,50 293,39 4.531,50 293,39

Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού (24.102,63) 0,00 (24.102,63) 0,00

Έξοδα αδράνειας 149.377,90 68.878,24 149.377,90 68.878,24

Ζημίες αναλογιστικής μελέτης 3.934,73 0,00 3.934,73 0,00

Φορος Ακίνητης Περιουσίας 0,00 324,45 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα 1.024,00 0,00 1.024,00 0,00

Σύνολο άλλων Εξόδων 134.765,50 69.496,08 134.765,50 69.171,63

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Τα έξοδα αδρανείας αφορούν σε ανελαστικές παραγωγικές δαπάνες του τριμήνου όπως αποσβέσεις παγίων 

στοιχείων  , αποδοχές αδειών και επιδομάτων αδείας προσωπικού  λόγω διακοπής της παραγωγικής 

διαδικασίας κατά τους θερινούς μήνες. 

  

16.Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους 
 

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

 'Εσοδα από τόκους 228,32 11.186,45 174,32 190,61

 Τόκοι αναλογιστικής μελέτης (2.941,41) 0,00 (2.941,41) 0,00

 Χρεωστικοί τόκοι (615.454,53) (692.198,17) (459.512,18) (430.414,92)

 Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους (618.167,62) (681.011,72) (462.279,27) (430.224,31)

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος

 
 

17.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. 

 

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

01.07.2015  
30.09.2015

01.07.2014 
30.09.2014

Κέρδη /(Ζημίες) χρήσης  μετά από φόρους που αναλογούν 
στους ιδιοκτήτες της μητρικής  (Α)

-1.235.203,11 -151.730,24 -1.735.478,96 -592.305,88

Σταθμισμένος Μ.Ο μετοχών 51.961.942 52.067.296 51.961.942 52.067.296

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - Βασικά       -0,0238 -0,0029 -0,0334 -0,0114

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - Απομειωμένα -0,0238 -0,0029 -0,0334 -0,0114

O  Όμιλος Η Έταιρεία

 

 
18.Φόρος εισοδήματος 

 
18.1 Ανάλυση φόρου εισοδήματος 

 

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Αναβαλλόμενος φόρος (106.265,32) (135.222,18) (65.656,30) (98.010,92)

Διαφορά από αλλαγή συντελεστή από 26% σε 29% (1.074.935,66) 0,00 (1.072.148,63) 0,00

Φόρος εισοδήματος (25.950,04) (94.257,42) 0,00 0,00

Σύνολο (1.207.151,02) (229.479,60) (1.137.804,93) (98.010,92)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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18.2 Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων 
 

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Από υπεραξία γηπέδων 170.398,03 158.705,26 115.752,27 103.777,90

Από υπεραξία κτιρίων -7.578.219,00 -6.810.621,74 -7.579.223,19 -6.811.140,62

Από υπεραξία τεχνικών εγκαταστάσεων κτιρίων -3.507.175,55 -3.060.421,72 -3.321.965,51 -2.877.119,72

Από έξοδα εγκατάστασης 1.997,13 2.187,90 126,98 271,69

Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 139.206,05 122.667,64 138.873,68 122.369,65

Από συμμετοχές 0,00 0,00 -11.636.482,00 -10.432.708,00

Από εισφορά αλληλεγγύης από ΑΠΕ 216.958,92 248.034,91 0,00 0,00

Από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 158.428,57 147.173,57 158.428,57 147.173,57

Από τόκους -102.505,79 -91.901,74 0,00 0,00

Από επιδότηση εργοδοτικών εισφορών -124.671,74 -111.774,66 -124.671,74 -111.774,66

Από διάφορα έξοδα -1.395,76 -1.251,37 -1.395,76 -1.251,37

Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 184.314,95 135.738,74 184.314,95 135.738,74

Σύνολο -10.442.664,19 -9.261.463,21 -22.066.241,75 -19.724.662,82

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 

18.3 Ανάλυση ανέλεγκτων χρήσεων 
 
 

Εταιρείες Ανέλεγκτες  χρήσεις

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.Β.Ε.    ---

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24.03.2009 - 30.06.2010

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 08.07.2008 - 30.06.2010

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε. 29.05.2009 - 30.06.2010

 
Για την χρήση που έληξε την 30.06.2015 για τις εταιρείες του ομίλου ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις  που να έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
 

19.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από ενδεχόμενες υποχρεώσεις , οι οποίες θα επηρεάσουν 

σημαντικά την καθαρή  του ομίλου και της εταιρείας. 
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20.Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια  του Δ.Λ.Π 24 
 
 

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 13.516,00 10.350,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 79.102,63 0,00 79.102,63

Σύνολα 0,00 79.102,63 13.516,00 89.452,63

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Από θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 32.721,00 37.804,03 33.021,00 37.804,03

Σύνολα 32.721,00 37.804,03 33.021,00 37.804,03

 
Απαιτήσεις 30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Από θυγατρικές 0,00 0,00 757.583,33 759.757,77

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 145.981,87 149.550,99 145.981,87 160.821,48

Σύνολα 145.981,87 149.550,99 903.565,20 920.579,25

 
Υποχρεώσεις 30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 88.357,46 14.803,66 88.357,46 14.803,66

Σύνολα 88.357,46 14.803,66 88.357,46 14.803,66

 
Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της 
εταιρείας 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών διοίκησης 63.201,04 26.658,01 63.201,04 26.658,01

30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
διοίκησης

0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη διοίκησης

40.869,92 38.684,07 40.869,92 38.684,07

 
 

21. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 
 

13.516,00

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. σε Selected Volt Α.Ε.Ε 94.500,00

756.496,11

1.087,22

350.000,00

700.000,00

38.745,00

Απαιτήσεις  Επιλέκτου Κλωστουφαντουργία  από από  Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε.

Απαιτήσεις  Επιλέκτου Κλωστουφαντουργία  από Selected Volt A.E.

Απαιτήσεις Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. από  Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε.

Απαιτήσεις Selected Volt AEE από Επίλεκτο Ενεργειακή

Απαιτήσεις Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. από  Selected Volt AEE

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας σε Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.
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22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα  της 30ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 
 

Υπεύθυνοι κατάρτισης 
Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2015 - 30/09/2015 

και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ , Αντιπρόεδρος  του  Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος. 

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 

    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ                             Ο Αντιπρόεδρος του  Δ.Σ                          Η υπεύθυνη οικονομικών  

 και Διευθύνων Σύμβουλος                          και Διευθύνων Σύμβουλος                                   υπηρεσιών  

 

 

 

 
    ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ                   ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 


