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Α. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ » 

 
 

1. Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος 

2. Απόστολος Ηλ.Δοντάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος   

3. Απόστολος Ιωάν.Δοντάς, Μέλος Δ.Σ. 

 

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

ΑΕΒΕ » για την περίοδο  01/07/2015 έως 31/12/2015 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν  κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 

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

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

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

 

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

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

 

 
Αχαρνές,  29 /02 / 2016 

 
 Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς                          Απόστολος Ηλ. Δοντάς                                  Απόστολος Ιωάν.Δοντάς 

          
 
 
  
Πρόεδρος Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος     Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος           Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  
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Β. Εξαμηνιαία  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της περιόδου 01/07/2015 έως 31/12/2015 
 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»  αφορά  στην περίοδο  από  1η Ιουλίου 2015 έως την  31η Δεκεμβρίου 2015, 

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

εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 

1.Σημαντικά γεγονότα κατά το Α΄ εξάμηνο  

 Kατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 4
η
 

Δεκεμβρίου 2015, παρέστησαν 15 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.712.137 και με δικαιώματα ψήφου  

38.712.137 εκπροσωπούντες το 74,67 %  του μετοχικού κεφαλαίου.   

 Επί  όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό  

74,67%  του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των ψήφων που 

εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση. 

 Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν 

στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 

01.07.2014 – 30.06.2015, η  από 29.09.2015 έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 

01.07.2014 έως 30.06.2015 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν 

στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2014-30.06.2015.  

3. Επιλέχθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη 

Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε  με τακτικό ελεγκτή την κα Πελαγία Αμπατζή  και 

αναπληρωματική  την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2015 μέχρι 30.06.2016.  

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους  38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν 

στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών 

πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. 

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν 

στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και 

για την διανυόμενη χρήση  προεγκρίθηκαν   ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του  Δ.Σ.  

6. Εξελέγησαν ομόφωνα  με ψήφους  38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν, 

στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία  κατ΄ άρθρο 

14 του καταστατικού, οι εξής: α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, 

εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος δ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου, εκτελεστικό 

μέλος ε) Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στ) Χρήστος Λαμ. Κήττας, 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η) Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος.  

 7. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν 

στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) 

Γρηγόριος Μπιτσικώκος,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Χρήστος Κήττας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος, και γ) Νικόλαος  Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος. 
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8. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη 

Γενική Συνέλευση, αγορά ιδίων μετοχών  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς  τρία ευρώ (3 €)  και κατώτατη τιμή 

αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 €) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι 

προβλεπόμενες αποκτήσεις, και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών  από την 

ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 03.12.2017.  

 

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

οικονομικής χρήσης 

α. Κίνδυνος αγοράς 

1.Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του Ομίλου και της Εταιρείας (αγορές – πωλήσεις) διενεργούνται σε 

ευρώ. Για το μέρος των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα η εταιρεία χρησιμοποιώντας σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία διαχειρίζεται το συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος εκτιμάται ότι είναι πολύ 

περιορισμένος και δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις στη θέση της εταιρείας.  Η εταιρεία εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το δολάριο Αμερικής. Ωστόσο η μη σημαντικότητα των 

κονδυλίων των  υποχρεώσεων και  απαιτήσεων σε δολάρια κατά την 31.12.2015 δεν επιφέρουν σημαντικό 

συναλλαγματικό κίνδυνο.   

2. Κίνδυνος τιμής 

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων (κυρίως νημάτων) πιθανή 

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

αποθεμάτων. Γι’ αυτό και η διοίκηση του ομίλου διαχειρίζεται με προσοχή τα αποθέματά της, ούτως ώστε να 

ελέγχει τον κίνδυνο από την πτώση των τιμών. Στον τομέα της ενέργειας η τιμή πώλησης ηλεκτρικού 

ρεύματος από Α.Π.Ε καθορίζεται από νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Αν και η σύμβαση πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είχε υπογραφεί με την εταιρεία καθόριζε την τιμή πώλησης προς τον 

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) για 20 έτη με ετήσιες αναπροσαρμογές αυτής, εν 

τούτοις με το Ν.4254/2014 καθορίσθηκαν εκ νέου οι τιμές πώλησης όλων των εν λειτουργία σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Εν τούτοις παρά τις ανωτέρω αλλαγές που επέφερε ο νόμος 

4254/2014 η διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος  παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σχετικά με την αγορά βιοντίζελ η 

διοίκηση του ομίλου φροντίζει να διατηρεί μηδενικά αποθέματα καλύπτοντας  με συμβόλαια προπώλησης τις 

αγορασθείσες ποσότητες.  

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο όμιλος είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας από μέρος του πελάτη 

να καταβάλλει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος των 

εργασιών του Ομίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού όσον αφορά 

τον τομέα  της κλωστοϋφαντουργίας και με τον πάροχο ΛΑΓΗΕ όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας. Στη 

βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο. Το γεγονός ότι ο Όμιλος και η 

Εταιρεία δεν εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο είναι αποτέλεσμα της φύσης της δραστηριότητάς 

τους στον τομέα της ενέργειας και στην πολιτική τους η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με αξιόπιστους 

πελάτες.  
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γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

Στον κλάδο της ενέργειας κατά το Β΄ εξάμηνο δεν θα υπάρχει μείωση της τιμής πώλησης, σύμφωνα με τη 

σύμβαση πώλησης με το ΛΑΓΗΕ. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τιμή πώλησης των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων κατά το Β΄ εξάμηνο της χρήσης θα διατηρηθεί στα επίπεδα του Α΄  εξαμήνου. 

δ. Κίνδυνος μεταβολής τιμής Α΄ ύλης  

 Μεγάλη συμμετοχή στο τελικό κόστος των παραγόμενων προϊόντων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας  

έχει η πρώτη ύλη (σύσπορο και εκκοκκισμένο βαμβάκι) η οποία εκτός των κανόνων της αγοράς (προσφορά 

– ζήτηση ) επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες όπως η διαπραγμάτευσή του στο χρηματιστήριο 

εμπορευμάτων και η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου. Η  εταιρεία λόγω της πλήρους καθετοποίησης της  με δικά 

της εκκοκκιστήρια βάμβακος έχει ήδη εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε εκκοκκισμένο 

βαμβάκι κατά το Α΄ εξάμηνο της χρήσης με δικά της αποθέματα, και έχει έτσι εξασφαλίσει σταθερό 

μεσοσταθμικό κόστος για το υπόλοιπο της χρήσης και έχει απομακρύνει τον κίνδυνο αυτό. Η εταιρεία  από 

την εκκοκκιστική περίοδο 2014-2015 προέβη σε μίσθωση και λειτουργία εκκοκκιστηρίου και ενίσχυσε ακόμη 

περισσότερο τα αποθέματα της ά ύλης επιλέγοντας και τις καλύτερες ποιότητες για την παραγωγή των 

τελικών της προϊόντων. 

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

Ο  Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τραπεζικό 

δανεισμό. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή 

του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 

1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια σε αυτή την περίπτωση θα 

επιβαρύνονταν κατά  332.748,91  ευρώ για τον Όμιλο και  270.804,96 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια σε αυτή την περίπτωση θα 

αυξάνονταν  κατά  332.748,91  ευρώ για τον Όμιλο και  270.804,96 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

Εκτός του κίνδυνου του επιτοκίου, ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθεται και σε κίνδυνο ρευστότητας. Στα πλαίσια 

διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής 

Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της  μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των 

προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και των ταμειακών εκροών από 

τη καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες της ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 

ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). Ο Όμιλος και η Εταιρεία  διατηρεί μετρητά και καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες άμεσης ρευστότητας. 

ζ. Κίνδυνος χρηματοοικονομικών παραγώγων  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κάνουν χρήση παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς όταν οι συνθήκες το 

επιτρέπουν. Όμως λόγω του μικρού αριθμού και ποσού των συμβολαίων ο κίνδυνος περιορίζεται. Λόγω του 

δυσμενούς κλίματος των χρηματαγορών δεν διενεργήθηκαν διαπραγματεύσεις κατά την ελεγχόμενη περίοδο 

01.07.2015 – 31.12.2015. Κατά την 31.12.2015 ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν  στη κατοχή τους 

παράγωγα και συνεπώς ο ανωτέρω κίνδυνος δεν υφίσταται.  
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3.Προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου και της Εταιρείας 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον παραδοσιακό κλάδο της ευρύτερης κλωστοϋφαντουργίας, τον χώρο των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην διάθεση βιοκαυσίμων, μέσω της εμπορίας αυτούσιου 

βιοντίζελ και παράλληλα έχει υποβάλει αίτηση για προμήθεια και εμπορία  ηλεκτρικής ενέργειας,  

Ο Όμιλος, διαθέτει τρία ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια και παράλληλα έχει μισθώσει εκκοκκιστήριο στα Τρίκαλα 

Θεσσαλίας με σκοπό την διεύρυνση των περιοχών παραλαβών συσπόρου βάμβακος. Με την κίνηση αυτή, 

ισχυροποίησε τα μεγέθη του στην αγορά του εκκοκκισμένου βάμβακος και παράλληλα του δόθηκε η 

δυνατότητα της καλύτερης επιλογής των α' υλών για τα κλωστήριά του. 

Ο Όμιλος μέσω της δραστηριοποίησής του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήδη, παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια από Φ/Β πάρκο ισχύος 9,99 MW στην περιοχή της Θεσσαλίας, μέσω της θυγατρικής εταιρείας 

Selected Volt. Η λειτουργία του Φ/Β πάρκου, όπως είχε εκτιμήσει και κατά το παρελθόν η διοίκηση του 

Ομίλου, έχει εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια τόσο για την αυτούσια λειτουργία του πάρκου, αλλά και για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) .  

Στα πλαίσια λοιπόν της επέκτασης του Ομίλου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει ήδη  υπογραφεί η 

σύμβαση χρηματοδότησης της εγκατάστασης σταθμού παραγωγής βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ισχύος 5,25 MW στα Φάρσαλα, Λαρίσης, μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης  στα πλαίσια του προγράμματος 

JESSICA. Έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και οριστικοποιείται η υπογραφή των συμβάσεων  

προμήθειας μηχανημάτων και κατασκευής του έργου που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου και 

αξιολόγησης. Μετά την καθυστέρηση λόγω του γενικού οικονομικού κλίματος της χώρας  (capital 

controls,κλπ), ο Όμιλος έχει εντείνει τις προσπάθειες οριστικοποίησης όλων των επιμέρους συμβάσεων, 

προκειμένου η έναρξη εργασιών να γίνει στο άμεσο μέλλον και να διατηρηθεί με τις μικρότερες δυνατές 

αποκλίσεις το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι υψηλής 

προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή τόσο σε οικονομικούς όρους, όσο και 

σε περιβαλλοντικά οφέλη.  

Η δραστηριότητα της εμπορίας βιοντίζελ, στην οποία συνεχίζει να δραστηριοποιείται ο Όμιλος, εξαρτάται  

από την εκάστοτε κατανομή και έχει ήδη έχει υποβληθεί ο φάκελος για την κατανομή του έτους 2016. Αυτή 

την στιγμή γίνεται αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές των Υπουργείων και αναμένονται τα 

αποτελέσματα των υποβληθεισών προσφορών . 

Η διοίκηση εξακολουθεί  να υποστηρίζει την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας (κυρίως εξαγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών  προϊόντων) διατηρώντας θέσεις εργασίας. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης  με την  δραστηριοποίηση και ισχυροποίηση του Ομίλου  στον 

ενεργειακό κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  μέσω των θυγατρικών της εταιρειών  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε» συνεχίζει να  υλοποιείται δυναμικά.  
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4.Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα 

 

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 41.671,00 37.815,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 300,00 232.450,05 300,00 232.450,05

Σύνολα 300,00 232.450,05 41.971,00 270.265,05

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Από θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 143.266,52 160.731,53 131.902,52 149.367,53

Σύνολα 143.266,52 160.731,53 131.902,52 149.367,53

 

Απαιτήσεις 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Από θυγατρικές 0,00 0,00 723.908,89 759.757,77

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 203.162,32 160.821,48 203.162,32 160.821,48

Σύνολα 203.162,32 160.821,48 927.071,21 920.579,25

 
 

Υποχρεώσεις 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 197.840,02 69.159,16 197.840,02 69.159,16

Σύνολα 197.840,02 69.159,16 197.840,02 69.159,16

 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της 

εταιρείας
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών διοίκησης

141.572,13 124.469,16 141.572,13 124.469,16

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 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

10.540,60 38.684,07 10.540,60 38.684,07

 
 

5.Οικονομικά στοιχεία του Ομίλου 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»  κατά την περίοδο 

01.07.2015 έως 31.12.2015  ανήλθε σε 17,571 εκατ. € έναντι 21,530 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούμενης 

περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά 18,39%. Η μείωση αυτή οφείλεται α) σε μείωση πωληθέντων  

ποσοτήτων  προϊόντων και υποπροϊόντων των εκκοκκιστηρίων κατά 2,948 εκατ €. Λόγω της μειωμένης 

στρεμματικής καλλιέργειας συσπόρου βάμβακος και σε συνδυασμό με την μειωμένη στρεμματική απόδοση , 

κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών, δεν κατέστη δυνατή η προμήθεια  ανάλογων ποσοτήτων με την αντίστοιχη 

προηγούμενη περίοδο. Κατά συνέπεια η διαθέσιμη ποσότητα προϊόντων και υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 

να είναι μικρότερη απ' ότι οι ποσότητες που πωλήθηκαν στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Εδώ να 

σημειώσουμε ότι η στρατηγική του ομίλου είναι η διακράτηση επαρκούς ποσότητας εκκοκκισμένου βάμβακος 

για την κάλυψη των αναγκών της κλωστοϋφαντουργίας και μόνο η πλεονάζουσα ποσότητα διατίθεται προς 

πώληση. Εδώ να σημειώσουμε ότι η στρατηγική του ομίλου είναι η διακράτηση επαρκούς ποσότητας 
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εκκοκκισμένου βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών της κλωστοϋφαντουργίας και η υπερβάλλουσα 

ποσότητα διατίθεται προς πώληση β) σε μείωση της τιμής πώλησης των προϊόντων και υποπροϊόντων των 

κλωστηρίων κατά  747 χιλ ευρώ γ) απο τις πωλήσεις ενέργειας επήλθε αύξηση κατά 141 χιλ.ευρώ και δ) η 

μείωση των πωληθέντων ποσοτήτων βιοντίζελ επέφερε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 405 χιλ.ευρώ. Οι 

πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό  αντιστοιχούν  στο 68,63 % του συνόλου του κύκλου εργασιών του 

έναντι του 66,30% κατά την 31.12.2014, ενώ ο αμιγώς κλωστοϋφαντουργικός τομέας  παραμένει εξαγωγικός 

με  76% έναντι  72,96% την 31.12.2014. 

 
 

Τα ακαθάριστα έσοδα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Πωλήσεις εκκοκκισμ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 2.950.654,32 3.548.718,37 2.950.654,32 3.548.718,37

Πωλήσεις νημάτων 10.567.884,54 11.354.507,96 10.567.884,54 11.354.507,96

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 1.173.382,48 2.556.098,18 1.173.382,48 2.556.098,18

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 705.538,72 829.976,26 705.538,72 829.976,26

Πωλήσεις εκκοκκισμένου βάμβακος εμπορίου 0,00 967.887,99 0,00 967.887,99

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 123.314,56 11.987,84 123.314,56 11.987,84

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

Λοιπές πωλήσεις 348.172,17 295.065,89 348.172,17 295.065,89

Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 1.702.098,00 1.560.765,60 0,00 0,00

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

Σύνολα 17.571.044,79 21.530.160,99 15.868.946,79 19.564.242,49

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 

 
Το κόστος πωληθέντων σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζεται μειωμένο κατά 18,15%, από 20,410 εκατ.€ την 

31.12.2014 σε 16,705 εκατ. € την 31.12.2015. Η μεταβολή αυτή  αναλύεται σε μείωση κατά 3,358 εκατ.€ στο 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας λόγω μείωσης των πωληθέντων ποσοτήτων και σε μείωση  κατά 347 χιλ.€ 

στην εμπορία βιοκαυσίμων λόγω μείωσης πωληθέντων ποσοτήτων . 

 Ο Όμιλος κατά την διαχειριστική περίοδο 01.07.2015 – 31.12.2015 είχε ζημίες μετά από φόρους 2,465 εκατ. 

€, έναντι ζημιών 1,050 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου δηλαδή παρουσίασε  αύξηση ζημιών 

σε ποσοστό  134,71%. Το μικτό αποτέλεσμα σημείωσε μείωση κατά 22,66% και ανήλθε σε κέρδη 866 χιλ.€, 

έναντι κερδών 1,120 εκατ.€ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Το αποτέλεσμα  προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σε επίπεδο Ομίλου σημείωσε 

μεταβολή της τάξεως του 23,04% και ανήλθε  σε κέρδος 1,653 εκατ.€ κατά την περίοδο 01.07.2015-

31.12.2015, έναντι κερδών  2,148 εκατ. € την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 01.07.2014-31.12.2014.  

Τα έξοδα διάθεσης στον Όμιλο ανήλθαν σε 125 χιλ. € έναντι 118 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης 

περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,82%. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν αύξηση κατά  3,59%  από 633 χιλ. € σε 656 χιλ. €. 

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 393 χιλ.€ έναντι 125 χιλ.€ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 

παρουσιάζοντας  αύξηση κατά 268 χιλ.€. Η αύξηση οφείλεται α) σε αύξηση των συναλλαγματικών διαφορών 
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κατά 6 χιλ € β) σε αύξηση των εξόδων υποαπασχόλησης κατα 29 χιλ € γ) σε αύξηση διαφορών 

ενσωματώσεως και  καταλογισμού κοστολόγησης κατά 152 χιλ. € δ) σε μείωση των λοιπών εξόδων κατά 16 

χιλ.€ και ε) σε φόρο ακίνητης περιουσίας κατά 96 χιλ.€ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) προηγούμενης χρήσης που 

εκκαθαρίσθηκε στην παρούσα περίοδο.    

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 511 χιλ. € έναντι 483 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,91%. Η διαφορά οφείλεται κυρίως α)  σε αύξηση των εσόδων  απο 

εκπτώσεις ηλεκτρικής ενέργειας  ποσού € 23 χιλ,  και  β) σε  αύξηση των συναλλαγματικών διαφορών ποσού 

€ 5 χιλ.  

Το χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 1,385 εκατ. € έναντι  1,538 εκατ. € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση κατά  9,94% γεγονός που οφείλεται κυρίως σε 

αποπληρωμή μέρους του δανεισμού. 

 

Επί του Ισολογισμού του Ομίλου 

Οι επενδύσεις της περιόδου 01.07.2015 - 31.12.2015 ανήλθαν σε 419 χιλ. € και αφορούν κυρίως σε δαπάνες 

έναρξης κατασκευής του σταθμού βιοαερίου καθώς και σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων.  

Η αξία κτήσης του Ενσώματου Παγίου Ενεργητικού του Ομίλου ανέρχεται την 31.12.2015 σε 163,673 εκατ. € 

έναντι 163,254 εκατ. € την 30.06.2015. Το συνολικό αναπόσβεστο ενσώματο πάγιο ενεργητικό του Ομίλου  

ανέρχεται την  31.12.2015 σε 73,440 εκατ.  €  έναντι 74,689 εκατ. € την 30.06.2015. 

 

Το ενσώματο πάγιο ενεργητικό του Ομίλου  την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 3.754.308,19

Αξια κτήσης κτιρίων 37.285.830,47

Αποσβέσεις κτιρίων 8.040.256,96

Αναπόσβεστη αξία κτιρίων 29.245.573,51

Αξια κτήσης  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 114.781.874,13

Αποσβέσεις  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 75.402.962,56

Αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 39.378.911,57

Αξια κτήσης  μεταφορικών μέσων 1.665.717,40

Αποσβέσεις  μεταφορικών μέσων 1.509.749,57

Αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων 155.967,83

Αξια κτήσης  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.827.123,32

Αποσβέσεις  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.280.694,08

Αναπόσβεστη αξία επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 546.429,24

Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 358.723,14

Σύνολο ενσώματων  παγίων 73.439.913,48

 

Και ειδικότερα 

Γήπεδα -Οικόπεδα
εμβαδόν      

τ.μ
 Αξία κτήσης εμβαδόν      τ.μ  Αξία κτήσης

Συγκρότημα Φαρσάλων 295.666 1.044.531,09 205.967 1.026.777,10

Συγκρότημα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00 0 0,00

Συγκρότημα Λαμίας 29.521 440.000,00 0 0,00

Σύνολα 385.044 2.727.531,09 205.967 1.026.777,10

Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια
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Κτίρια - Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις

εμβαδόν      

τ.μ
Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία
εμβαδόν τ.μ Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία

Συγκρότημα Φαρσάλων 89.789 30.616.283,46 6.441.557,05 24.174.726,41 283 154.782,16 36.676,69 118.105,47

Συγκρότημα Λιβαδειάς 11.489 3.134.536,61 658.578,62 2.475.957,99 0 0,00 0,00 0,00

Συγκρότημα Λαμίας 10.046 2.707.800,00 497.129,43 2.210.670,57 0 0,00 0,00 0,00

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 1.250 672.428,24 406.315,17 266.113,07 0 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 112.574 37.131.048,31 8.003.580,27 29.127.468,04 283 154.782,16 36.676,69 118.105,47

Κλωστουφαντουργία Ενέργεια

 

 

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 ΔΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε 

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

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Ομίλου παρουσίασε αύξηση  κατά  5,916 εκατ. €, ή ποσοστό 21,22% από 

27,886 εκατ. € την 30.06.2015  σε 33,802 εκατ. € την 31.12.2015. Η μεταβολή οφείλεται α) σε αύξηση των 

αποθεμάτων του Ομίλου κατά 10,149 εκατ. € λόγω αποθεματοποίησης εκκοκκισμένου βαμβακιού και 

βαμβακοσπόρου (προϊόντα παραγωγικής διαδικασίας εκκοκκιστηρίων). Τα εκκοκκιστήρια λειτουργούν 

εποχικά, την περίοδο  παραγωγής συσπόρου βαμβακιού για την Ελλάδα, από τέλος του Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους και έως το πολύ μέχρι τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Κατά συνέπεια το σύνολο των αγορών και 

της βιομηχανοποίησης της παραπάνω πρώτης ύλης λαμβάνει χώρα στο α’ εξάμηνο κάθε διαχειριστικής 

περιόδου β) σε μείωση των πελατών και λοιπών απαιτήσεων  κατά 386 χιλ.€ και γ) σε μείωση των 

διαθεσίμων κατά 3,847 εκατ.€. κυρίως λόγω αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων και αγοράς 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών διαθεσίμων  για πώληση (μετοχές).  

Ο Όμιλος κατά την 31.12.2015 κατείχε 719.743,58 δολάρια Αμερικής τα οποία αντιστοιχούσαν  σε 

661.103,69 € καθώς επίσης και  253,08 RΟΝ Ρουμανίας  τα οποία αντιστοιχούσαν σε 56,47 €.  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 12,554 εκατ. € την 31.12.2015  έναντι 15,171 εκατ. € την 

30.06.2015 διαφορά που προκύπτει  από τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της περιόδου  

ποσού € 2,611 εκατ.€  και αγορά ιδίων μετοχών 6 χιλ. €.  

Η εταιρεία σύμφωνα με τις από 21.12.2013 και 04.12.2015 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των 

μετόχων και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ έχει κατά την 31.12.2015 στην κατοχή της 236.265 τεμάχια 

ιδίων μετοχών με μέση τιμή απόκτησης   0,20 € ανά μετοχή.  

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ανήλθαν την 31.12.2015 σε 488 χιλ. € έναντι 472 χιλ την 

30.06.2015. 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31.12.2015 ανέρχεται σε ποσό  63,274 εκατ. € έναντι 61,943 

εκατ. € την 30.06.2015  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,330 εκατ. €  ή ποσοστό 2,15%. Η μεταβολή 

οφείλεται α) σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους 8,829 εκατ.€ για τις ανάγκες αγοράς α΄ υλών του κλάδου 

της κλωστοϋφαντουργίας και β) σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και τόκων 8,629 εκατ. € και σε 
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λογισμένους τόκους 1,130 εκατ.€ .   

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 €. Επί των αγροτεμαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ. Επίσης α) 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» και β) έχει ενεχυρασθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας 

«SELECTED VOLT A.E», καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών της. Επιπλέον για την εξασφάλιση 

βραχυπροθέσμου δανεισμού ποσού ευρώ 10.057.495,28 έχουν ενεχυρασθεί αποθέματα κόστους 

9.944.943,70 €. Έτσι το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων κατά την 31.12.2015 που 

καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 61.551.805,29 και 

αναλύεται σε ποσό ευρώ 50.132.069,53 που αφορά στη μητρική εταιρεία, σε ποσό ευρώ 7.669.899,88 που 

αφορά στη θυγατρική  εταιρεία «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε ποσό ευρώ 

3.749.835,88 που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή 

του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 

1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια σε αυτή την περίπτωση θα 

επιβαρύνονταν κατά  332.748,91  ευρώ για τον Όμιλο και  270.804,96 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα . 

2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια σε αυτή την περίπτωση θα 

αυξάνονταν  κατά  332.748,91  ευρώ για τον Όμιλο και  270.804,96 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου πλην του βραχυπρόθεσμου δανεισμού παρουσιάζονται 

αυξημένες κατά την 31.12.2015  και διαμορφώνονται σε 16,339 εκατ. € από 9.554 εκατ. € στις 30.06.2015, 

και  οφείλεται κυρίως  α) στην αύξηση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές ύψους € 5,321  εκατ.€ για  

αγορά α΄ υλών β) σε αύξηση προκαταβολών πελατών ύψους  € 1,025 εκατ.€  γ) σε μείωση δουλευμένων 

εξόδων χρήσης κατά 380 χιλ.€. δ) σε αύξηση των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά 168 

χιλ.€ ε) σε περιοδικές κατανομές 603 χιλ.€ και στ) σε αύξηση λοιπών υποχρεώσεων κατά 46 χιλ.€. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Ομίλου 

31.12.2015 30.06.2015

0,31 0,27

0,13 0,17

0,17 0,20

0,78 0,62

7,76 5,82

Οικονομικής Διάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονομικής Διάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οικονομικής Διάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

 

Το υπόλοιπο των σωρευμένων  ζημιών σε νέο του Ομίλου ανήλθε την 31.12.2015 σε 35.989.650,05 €. 
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Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας 

 
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΕΒΕ   κατά την περίοδο 

από 01.07.2015 έως 31.12.2015  ανήλθε σε 15,869 εκατ. € έναντι 19,564 εκατ. € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά 18,89%. Η μείωση αυτή οφείλεται α)σε μείωση 

πωληθέντων  ποσοτήτων  προϊόντων και υποπροϊόντων των εκκοκκιστηρίων κατά 2,948 εκατ €. Λόγω της 

μειωμένης στρεμματικής καλλιέργειας συσπόρου βάμβακος και σε συνδυασμό με την μειωμένη στρεμματική 

απόδοση , κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών, δεν κατέστη δυνατή η προμήθεια  ανάλογων ποσοτήτων με την 

αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Κατά συνέπεια η διαθέσιμη ποσότητα προϊόντων και υποπροϊόντων 

εκκοκκιστηρίου να είναι μικρότερη απ' ότι οι ποσότητες που πωλήθηκαν στην αντίστοιχη 

προηγούμενη περίοδο. Εδώ να σημειώσουμε ότι η στρατηγική του ομίλου είναι η διακράτιση επαρκούς 

ποσότητας εκκοκκισμένου βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών της κλωστοϋφαντουργίας και μόνο η 

πλεονάζουσα ποσότητα διατίθεται προς πώληση. Εδώ να σημειώσουμε ότι η στρατηγική του ομίλου είναι η 

διακράτιση επαρκούς ποσότητας εκκοκκισμένου βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών της 

κλωστοϋφαντουργίας και η υπερβάλλουσα ποσότητα διατίθεται προς πώληση και β) σε μείωση της τιμής 

πώλησης των προϊόντων και υποπροϊόντων των κλωστηρίων κατά  747 χιλ ευρώ. Οι πωλήσεις της εταιρείας 

στο εξωτερικό  αντιστοιχούν  στο 76 % του συνόλου του κύκλου εργασιών  έναντι  72,96 % κατά την 

31.12.2014. 

 

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  
01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Πωλήσεις εκκοκκισμ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 2.950.654,32 3.548.718,37

Πωλήσεις νημάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων 10.567.884,54 11.354.507,96

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 1.173.382,48 2.556.098,18

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 705.538,72 829.976,26

Πωλήσεις εκκοκκισμένου βάμβακος εμπορίου 0,00 967.887,99

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 123.314,56 11.987,84

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 0,00 0,00

Λοιπές πωλήσεις 348.172,17 295.065,89

Σύνολα 15.868.946,79 19.564.242,49
 

 

Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας παρουσιάζει  μείωση κατά  17,36 %, γεγονός που  οφείλεται στην 

μείωση των πωληθέντων ποσοτήτων. 

Η εταιρεία κατά την περίοδο από  01/07/2015 – 31/12/2015 είχε ζημίες μετά από φόρους 3,018 εκατ. €  

έναντι ζημιών  1,289 εκατ .€  της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, δηλαδή παρουσίασε αύξηση ζημιών 

της τάξεως του  134,21%.Κατά την παρούσα περίοδο τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν ΄με 

αναβαλλόμενους φόρους 1,072 εκατ.€, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.  

Το μικτό αποτέλεσμα  διαμορφώθηκε σε ζημίες 116 χιλ. €  έναντι  κερδών   221 χιλ.€ της 31.12.2014 

σημειώνοντας μείωση κατά 152,71%. 
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Κατ΄ επέκταση το αποτέλεσμα  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBIΤDA) ανήλθε κατά την 31.12.2015 σε κέρδη 168 χιλ. € έναντι κερδών 805 χιλ. € την 31.12.2014.  

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 125 χιλ. € έναντι 118 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά  5,82%. 

 Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 532 χιλ. € έναντι 448 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά  18,72%. 

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν κατά την 31.12.2015 σε 391 χιλ. € έναντι 125 χιλ. € την 31.12.2014  σημειώνοντας 

αύξηση κατά 266  χιλ. €. Η αύξηση αυτή οφείλεται   α) σε αύξηση των συναλλαγματικών διαφορών κατά 6 

χιλ. € β) σε αύξηση των εξόδων υποαπασχόλησης κατά 29 χιλ € γ) σε αύξηση διαφορών ενσωματώσεως και  

καταλογισμού κοστολόγησης κατά 152 χιλ. € δ) σε ΕΝΦΙΑ ποσό 96 χιλ.€  προηγούμενης χρήσης που 

εκκαθαρίσθηκε στην παρούσα περίοδο και ε)  σε μείωση των λοιπών εξόδων κατά 16 χιλ.€.  

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 364 χιλ. € έναντι 334 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,02%.Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως σε διαφορά των εκπτώσεων στο 

κόστος ενέργειας. 

Το χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 1,017 εκατ. € την 31.12.2015 έναντι  973 χιλ. € της 

αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,45%. 

 

 Επί του Ισολογισμού της εταιρείας 

 
Οι επενδύσεις κατά την περίοδο 01.07.2015 - 31.12.2015 ανήλθαν σε 119 χιλ. €. και αφορούν κυρίως σε 

βελτιώσεις των τεχνικών εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμό των μηχανογραφικών συστημάτων.  

Η αξία κτήσης του ενσώματου παγίου ενεργητικού ανέρχεται σε 135,628  εκατ. € την 31.12.2015 έναντι 

135,509  εκατ. € της προηγούμενης χρήσης. Το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο του ενσώματου πάγιου 

ενεργητικού της εταιρείας ανέρχεται στις 31.12.2015 σε 51,844 εκατ. €  έναντι 52,726 εκατ. € στις 

30.06.2015. 

Το  ενσώματο πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 έχει ως εξής: 

 

Γήπεδα 2.727.531,09

Αξία κτήσης κτιρίων 37.131.048,31

Αποσβέσεις κτιρίων 8.003.580,27

Αναπόσβεστη αξία κτιρίων 29.127.468,04

Αξία κτήσης  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 88.240.928,94

Αποσβέσεις  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 68.991.649,18

Αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 19.249.279,76

Αξία κτήσης  μεταφορικών μέσων 1.665.717,40

Αποσβέσεις  μεταφορικών μέσων 1.509.749,57

Αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων 155.967,83

Αξία κτήσης  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.821.510,44

Αποσβέσεις  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.278.717,29

Αναπόσβεστη αξία επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 542.793,15

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 41.400,00

Σύνολο ενσώματων  παγίων 51.844.439,87
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 Και ειδικότερα 

 

Γήπεδα -Οικόπεδα εμβαδόν /τ.μ  Αξία κτήσης

Συγκρότημα Φαρσάλων 295.666 1.044.531,09

Συγκρότημα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00

Συγκρότημα Λαμίας 29.521 440.000,00

Σύνολα 385.044 2.727.531,09
 

 

 

Κτίρια - Κτιριακές Εγκαταστάσεις εμβαδόν/τ.μ Αξία  κτήσης Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη 

Αξία

Συγκρότημα Φαρσάλων 89.789 30.616.283,46 6.441.557,05 24.174.726,41

Συγκρότημα Λιβαδειάς 11.489 3.134.536,61 658.578,62 2.475.957,99

Συγκρότημα Λαμίας 10.046 2.707.800,00 497.129,43 2.210.670,57

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 1.250 672.428,24 406.315,17 266.113,07

Σύνολα 112.574 37.131.048,31 8.003.580,27 29.127.468,04
 

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 ΔΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε 

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

Η μητρική εταιρεία κατέχει το 99,98% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε.», οι μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου. Η αποτίμηση της 

συμμετοχής αυτής γίνεται στην εύλογη αξία. Κατά την 31.12.2015 δεν προέκυψε διαφορά απο την 

αποτίμηση της παραπάνω συμμετοχής σε σχέση με την 30.06.2015. 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση  κατά  10,159  εκατ. €,  ή ποσοστό 46,85%  

από 21,684 εκατ. € στις 30.06.2015  σε 31,843 εκατ. € στις 31.12.2015. Ειδικότερα η αύξηση οφείλεται α) 

στην αύξηση των αποθεμάτων κατά 10,149  εκατ. € λόγω αποθεματοποίησης εκκοκκισμένου βαμβακιού και 

βαμβακοσπόρου (προϊόντα παραγωγικής διαδικασίας εκκοκκιστηρίων). Τα εκκοκκιστήρια λειτουργούν 

εποχικά, την περίοδο  παραγωγής συσπόρου βαμβακιού για την Ελλάδα, από τέλος του Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους και έως το πολύ μέχρι τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Κατά συνέπεια το σύνολο των αγορών και η 

βιομηχανοποίηση της παραπάνω πρώτης ύλης λαμβάνει χώρα στο α΄ εξάμηνο κάθε διαχειριστικής περιόδου  

β) στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά  302 χιλ. € γ) στη μείωση των απαιτήσεων από πελάτες 

κατά 1,153 εκατ. € δ) σε αύξηση των απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο  κατά 727 χιλ. ευρώ και ε) σε 

μείωση λοιπών απαιτήσεων κατά 146 χιλ. €.  
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Η εταιρεία  κατά την 31.12.2015 κατείχε 719.743,58 δολάρια Αμερικής τα οποία αντιστοιχούσαν  σε 

661.103,69 € καθώς επίσης και  253,08 RΟΝ Ρουμανίας  τα οποία αντιστοιχούσαν 56,47 €.  

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 36,263 εκατ. € στις 31.12.2015  έναντι 40,491 εκατ. € στις 

30.06.2015  διαφορά που προκύπτει  από τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους ύψους 4,222 

εκατ.€, και από αγορά ιδίων μετοχών 6,287 χιλ.€. . 

Η εταιρεία σύμφωνα με τις από 21.12.2013 και 04.12.2015 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των 

μετόχων και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ είχε κατά την 31.12.2015 στην κατοχή της 236.265 τεμάχια  

ιδίων μετοχών με μέση τιμή απόκτησης   0,20 € ανά μετοχή.  

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ανήλθαν  την 31.12.2015 σε 487  χιλ. € έναντι 471 χιλ. € της 

30.06.2015. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  της εταιρείας πλήν του βραχυπρόθεσμου δανεισμού  παρουσιάζονται 

αυξημένες  κατά την 31.12.2015 και διαμορφώνονται σε 16,230 εκατ. € έναντι 9,402 εκατ. € στις 30.06.2015. 

Η διαφορά των 6,828 εκατ. € αφορά κυρίως α) στην αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές α’ υλών 

ποσού € 5,321 β) σε αύξηση των προκαταβολών πελατών ύψους  € 1,025 εκατ.€  γ) σε μείωση 

δουλευμένων εξόδων χρήσης κατά 369 χιλ.€ δ) σε περιοδικές κατανομές δαπανών ποσού € 603 χιλ. ε) σε 

αύξηση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία 166 χιλ.€ και στ) σε αυξηση των λοιπών υποχρεώσεων 

κατά 82 χιλ.€.  

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρείας 

31.12.2015 30.06.2015

0,25 0,18

0,39 0,52

0,70 0,77

0,75 0,51

2,53 1,94

Οικονομικής Διάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονομικής Διάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οικονομικής Διάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

 

Το υπόλοιπο σωρευμένων ζημιών σε νέο της εταιρείας ανήλθε την 31.12.2015 σε 40,512 εκατ. €. 
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Γ.Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

 

Προς τους μετόχους της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2015 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών 

καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 

3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

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

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση 

ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 

την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

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

είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή 

μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με 

την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

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

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

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016 

H  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

 

Πελαγία Α. Αμπατζή 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 31311 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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Δ. Ενδιάμεσες  Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Σημ.

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 6 73.439.913,48 74.688.832,96 51.844.439,87 52.726.185,07

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 59.366,46 60.977,74 58.771,37 60.312,65

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση

8 1.853.333,15 0,00 0,00 0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 9 0,00 0,00 43.615.000,00 43.615.000,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων 
76.218.311,90 75.615.509,51 96.338.700,05 97.221.986,53

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 10 24.523.617,93 14.374.675,85 24.523.617,93 14.374.675,85

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 7.623.958,74 8.009.948,02 6.255.959,47 6.548.455,24

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 1.654.879,02 5.501.390,98 1.063.431,98 761.168,44

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων
33.802.455,69 27.886.014,85 31.843.009,38 21.684.299,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 110.020.767,59 103.501.524,36 128.181.709,43 118.906.286,06

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 13 -46.819,22 -40.532,22 -46.819,22 -40.532,22

Λοιπά αποθεματικά 15.751.744,34 15.728.998,15 15.497.643,30 15.497.643,30

Αποθεματικό εύλογης αξίας 14 0,00 0,00 28.489.318,00 29.693.092,00

Αποτελέσματα Εις Νέον -35.989.650,05 -33.355.506,75 -40.512.051,68 -37.493.615,50

12.549.985,36 15.167.669,47 36.262.800,69 40.491.297,87

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 3.761,26 3.669,43 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 12.553.746,62 15.171.338,90 36.262.800,69 40.491.297,87

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20.2 10.495.953,65 9.261.463,21 22.129.965,49 19.724.662,82

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 488.405,33 471.798,59 487.096,95 470.652,45

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 15.1 36.421.935,88 26.850.538,46 25.491.892,42 14.377.000,00

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 6.870.249,02 7.098.977,84 1.217.700,74 1.260.107,05

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 54.276.543,88 43.682.778,10 49.326.655,60 35.832.422,32

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 16.289.945,56 9.505.572,75 16.229.997,23 9.401.689,73

Τρέχων φόρος εισοδήματος 20.1 48.583,32 48.923,79 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 15.2 26.851.948,21 35.092.910,82 26.362.255,91 33.180.876,14

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 43.190.477,09 44.647.407,36 42.592.253,14 42.582.565,87

Σύνολο υποχρεώσεων 97.467.020,97 88.330.185,46 91.918.908,74 78.414.988,19

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
110.020.767,59 103.501.524,36 128.181.709,43 118.906.286,06

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Oι σημειώσεις από τις σελίδες  25 έως  57  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων  

 
 
 

Σημ.
01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.10.2015 

31.12.2015

01.10.2014 

31.12.2014

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.10.2015 

31.12.2015

01.10.2014 

31.12.2014

Κύκλος εργασιών 5.1,5.4 17.571.044,79 21.530.160,99 10.377.116,13 13.536.707,97 15.868.946,79 19.564.242,49 9.732.683,73 13.080.915,57

Κόστος Πωλήσεων 5.2,5.5 -16.704.979,08 -20.410.291,40 -10.281.613,90 -13.428.711,86 -15.985.313,06 -19.343.469,92 -9.926.262,41 -13.068.864,84

Μικτό αποτέλεσμα 5.3,5.6 866.065,71 1.119.869,59 95.502,23 107.996,11 -116.366,27 220.772,57 -193.578,68 12.050,73

Άλλα Έσοδα 17 511.065,05 482.550,85 212.833,87 359.771,23 364.166,88 334.043,34 147.827,58 294.074,96

Έξοδα Διάθεσης -124.806,31 -117.945,24 -65.275,99 -65.797,24 -124.806,31 -117.945,24 -65.275,99 -65.797,24

Έξοδα Διοίκησης -655.752,87 -633.004,90 -371.484,26 -378.857,97 -531.761,17 -447.924,27 -297.110,52 -256.483,03

Αλλα Έξοδα 18 -393.277,83 -125.471,74 -258.512,33 -55.975,66 -391.497,74 -125.147,29 -256.732,24 -55.975,66

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 203.293,75 725.998,56 -386.936,48 -32.863,53 -800.264,61 -136.200,89 -664.869,85 -72.130,24

Χρηματοοικονομικά έσοδα 681,14 13.622,88 452,82 2.436,43 605,59 2.612,04 431,27 2.421,43

Χρηματοοικονομικά έξοδα -1.385.539,76 -1.551.367,77 -767.143,82 -859.169,60 -1.017.248,49 -975.929,96 -554.794,90 -545.515,04

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 19 -1.384.858,62 -1.537.744,89 -766.691,00 -856.733,17 -1.016.642,90 -973.317,92 -554.363,63 -543.093,61

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων -1.181.564,87 -811.746,33 -1.153.627,48 -889.596,70 -1.816.907,51 -1.109.518,81 -1.219.233,48 -615.223,85

Φόρος εισοδήματος 20.1 -1.283.073,76 -238.347,31 -75.922,74 -8.867,71 -1.201.528,67 -179.275,68 -63.723,74 -81.264,76

Κέρδη /(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α) -2.464.638,63 -1.050.093,64 -1.229.550,22 -898.464,41 -3.018.436,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

Ιδιοκτήτες μητρικής -2.464.701,12 -1.050.148,36 -1.229.498,01 -898.418,12 -3.018.436,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 62,49 54,72 -52,21 -46,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο -2.464.638,63 -1.050.093,64 -1.229.550,22 -898.464,41 -3.018.436,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 

στα αποτελέσματα 

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν 
αναγνωρισθεί στα Ίδια Κεφάλαια

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

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.203.774,00 0,00 0,00 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα 

Διαφορές από αποτίμηση χρημαοοικονιμικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

-146.666,65 0,00 -146.666,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο -146.666,65 0,00 -146.666,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Β) -146.666,65 0,00 -146.666,65 0,00 -1.203.774,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους 

(Α+Β)
-2.611.305,28 -1.050.093,64 -1.376.216,87 -898.464,41 -4.222.210,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

Ιδιοκτήτες μητρικής -2.611.397,11 -1.050.148,36 -1.376.194,00 -898.418,12 -4.222.210,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 91,83 54,72 -22,87 -46,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο -2.611.305,28 -1.050.093,64 -1.376.216,87 -898.464,41 -4.222.210,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

Κέρδη / (Ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
203.293,75 725.998,56 -386.936,48 -32.863,53 -800.264,61 -136.200,89 -664.869,85 -72.130,24

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

1.653.225,51 2.148.118,00 608.314,72 811.440,18 168.285,42 804.753,34 89.409,56 673.206,77

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

21 -0,0475 -0,0202 -0,0237 -0,0173 -0,0582 -0,0248 -0,0247 -0,0134

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

ευρώ/μετοχή) - Απομειωμένα

21 -0,0475 -0,0202 -0,0237 -0,0173 -0,0582 -0,0248 -0,0247 -0,0134

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 25 έως 57 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 -1.050.148,36 -1.050.148,36 54,72 -1.050.093,64

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.050.148,36 -1.050.148,36 54,72 -1.050.093,64

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 22.376,19 -22.376,19 0,00 0,00 0,00

 Αγορά ιδίων μετοχών 0,00 0,00 -36.180,73 0,00 0,00 -36.180,73 0,00 -36.180,73

Υπόλοιπα 31.12.2014 15.620.188,80 17.214.521,49 -36.180,73 17.181.263,49 -33.048.737,29 16.931.055,76 3.608,66 16.934.664,42
 

 
 

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 -2.464.701,12 -2.464.701,12 62,49 -2.464.638,63

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

0,00 0,00 0,00 0,00 -146.695,99 -146.695,99 29,34 -146.666,65

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.611.397,11 -2.611.397,11 91,83 -2.611.305,28

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 22.746,19 -22.746,19 0,00 0,00 0,00

Αγορά ιδίων μετοχών 13 0,00 0,00 -6.287,00 0,00 0,00 -6.287,00 0,00 -6.287,00

Υπόλοιπα 31.12.2015 15.620.188,80 17.214.521,49 -46.819,22 15.751.744,34 -35.989.650,05 12.549.985,36 3.761,26 12.553.746,62
 

 
 
 
 
 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 25 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
 
 
 



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

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01.07.2015-31.12.2015 
 

23 

 
 
 

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 -1.288.794,49 -1.288.794,49

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.288.794,49 -1.288.794,49

 Αγορά  ιδίων μετοχών 0,00 0,00 -36.180,73 0,00 0,00 0,00 -36.180,73

Υπόλοιπα 31.12.2014 15.620.188,80 17.214.521,49 -36.180,73 16.949.908,64 29.693.092,00 -36.921.687,56 42.519.842,64

 
 
 

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 -3.018.436,18 -3.018.436,18

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν αναγνωρισθεί 

στα ίδια κεφάλαια 
14 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 -3.018.436,18 -4.222.210,18

Αγορά ιδίων μετοχών 13 0,00 0,00 -6.287,00 0,00 0,00 0,00 -6.287,00

Υπόλοιπα 31.12.2015 15.620.188,80 17.214.521,49 -46.819,22 15.497.643,30 28.489.318,00 -40.512.051,68 36.262.800,69

 
 
 
 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 25 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
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Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών 

(άμεση μέθοδος) 
 
 

Ο όμιλος Η εταιρεία

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από απαιτήσεις  19.548.707,54 23.176.710,81 17.843.945,98 21.375.919,74

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -21.235.382,07 -30.065.974,39 -20.808.242,03 -29.374.137,86

-2.721,71

Τόκοι πληρωθέντες  -1.218.184,85 -1.891.717,69 -801.561,47 -1.366.781,58

(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  176.657,36 -74.597,10 -66.608,21

-9.367.721,41

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
-2.728.202,02 -8.855.578,37 -3.832.465,73

-169.905,62

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων 
παγίων στοιχείων  

0,00 8.885,00 31.500,00 8.885,00

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων 
παγίων στοιχείων  

-400.310,98 -169.905,62 -96.191,02

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  681,14 13.607,88 605,59 2.612,04

Αγορά Χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων 
προς πώληση

-1.999.999,80 0,00 0,00

-158.408,58

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
-2.399.629,64 -147.412,74 -64.085,43

-36.180,73

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  8.829.000,00 13.670.745,25 8.829.000,00 13.670.745,25

Αγορά ιδίων μετοχών -6.287,00 -36.180,73 -6.287,00

-4.275.493,17

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
1.281.319,70 9.111.571,35 4.198.814,70 9.359.071,35

 Εξοφλήσεις δανείων  -7.541.393,30 -4.522.993,17 -4.623.898,30

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)  
-3.846.511,96 108.580,24 302.263,54 -167.058,64

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου
5.501.390,98 8.790.358,22

954.393,30

761.168,44 1.121.451,94

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

περιόδου  
1.654.879,02 8.898.938,46 1.063.431,98

 
 
 
 
 
 
 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 25 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων 
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Επιλεγμένες σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1.Δομή του Ομίλου 

 
H εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» με διακριτικό τίτλο «STIAFILCO»  (εφεξής η 

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

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

νημάτων  και τον εξευγενισμό νημάτων. 

Οι θυγατρικές εταιρείες  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε έχουν ως κύρια δραστηριότητα την 

λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών, την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή μη, τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και 

συναφείς δραστηριότητες και την  εμπορία βιοκαυσίμων.  

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

Πάρνηθος. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού ανήρχετο κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 σε 339 

και 334 άτομα για τον Όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια 

αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

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

31.12.2015 είναι οι εξής: 

α/α Επωνυμία  
Χώρα  

εγκ/σης 
Σχέση 

συμμετοχής 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
31.12.2015 

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 ΦΑΡΣΑΛΩΝ  ΑΕ  Ελλάδα Έμμεση 99,98% Ολική ενοποίηση 

 

2.Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι 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 τις  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 αναφορά» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2015 και τις αντίστοιχες της 31ης Δεκεμβρίου 2014, που είναι 

διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας. 

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 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 
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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 εξαμηνιαίας  περιόδου, καθώς τα παραγόμενα προϊόντα δεν 

διατίθενται για πώληση  αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται  ως πρώτη ύλη για την λειτουργία των κλωστηρίων 

της εταιρείας (καθετοποιημένη παραγωγή) .   

Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθήθηκαν και στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2015 ( Χρήση 2014 - 2015).  

 

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 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το 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.  

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 έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου 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. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

εφάρμοσαν τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, όπου αυτό 

απαιτούνταν.  

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

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 

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 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. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

εφάρμοσαν τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, όπου αυτό 

απαιτούνταν.  

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 νωρίτερη 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.  

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 εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό της συνένωσης 

επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 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.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

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

κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

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. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται  στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές τους 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. 

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 

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 
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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 

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 υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν 

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

διαφορετικά. 

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 ταξινόμησής. 

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 ΔΠΧΑ 7 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 Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, 
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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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), 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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. 

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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

18 Δεκεμβρίου 2015. 

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 υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015. 
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

α. Κίνδυνος αγοράς 

1.Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του Ομίλου και της Εταιρείας (αγορές – πωλήσεις) διενεργούνται σε 

ευρώ. Για το μέρος των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα η εταιρεία χρησιμοποιώντας σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία διαχειρίζεται το συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος εκτιμάται ότι είναι πολύ 

περιορισμένος και δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις στη θέση της εταιρείας.  Η εταιρεία εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το δολάριο Αμερικής. Ωστόσο η μη σημαντικότητα των 

κονδυλίων των  υποχρεώσεων και  απαιτήσεων σε δολάρια κατά την 31.12.2015 δεν επιφέρουν σημαντικό 

συναλλαγματικό κίνδυνο.   

2. Κίνδυνος τιμής 

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων (κυρίως νημάτων) πιθανή 

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

αποθεμάτων. Γι’ αυτό και η διοίκηση του ομίλου διαχειρίζεται με προσοχή τα αποθέματά της, ούτως ώστε να 

ελέγχει τον κίνδυνο από την πτώση των τιμών. Στον τομέα της ενέργειας η τιμή πώλησης ηλεκτρικού 

ρεύματος από Α.Π.Ε καθορίζεται από νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Αν και η σύμβαση πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είχε υπογραφεί με την εταιρεία καθόριζε την τιμή πώλησης προς τον 

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) για 20 έτη με ετήσιες αναπροσαρμογές αυτής, εν 

τούτοις με το Ν.4254/2014 καθορίσθηκαν εκ νέου οι τιμές πώλησης όλων των εν λειτουργία σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Εν τούτοις παρά τις ανωτέρω αλλαγές που επέφερε ο νόμος 

4254/2014 η διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος  παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σχετικά με την αγορά βιοντίζελ η 

διοίκηση του ομίλου φροντίζει να διατηρεί μηδενικά αποθέματα καλύπτοντας  με συμβόλαια προπώλησης τις 

αγορασθείσες ποσότητες.  

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο όμιλος είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας από μέρος του πελάτη 

να καταβάλλει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος των 

εργασιών του Ομίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού όσον αφορά 

τον τομέα  της κλωστοϋφαντουργίας και με τον πάροχο ΛΑΓΗΕ όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας. Στη 

βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο. Το γεγονός ότι ο Όμιλος και η 

Εταιρεία δεν εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο είναι αποτέλεσμα της φύσης της δραστηριότητάς 

τους στον τομέα της ενέργειας και στην πολιτική τους η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με αξιόπιστους 

πελάτες.  

γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

Στον κλάδο της ενέργειας κατά το Β΄ εξάμηνο δεν θα υπάρχει μείωση της τιμής πώλησης, σύμφωνα με τη 

σύμβαση πώλησης με το ΛΑΓΗΕ. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τιμή πώλησης των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων κατά το Β΄ εξάμηνο της χρήσης θα διατηρηθεί στα επίπεδα του Α΄  εξαμήνου. 

δ. Κίνδυνος μεταβολής τιμής Α΄ ύλης  

 Μεγάλη συμμετοχή στο τελικό κόστος των παραγόμενων προϊόντων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας  

έχει η πρώτη ύλη (σύσπορο και εκκοκκισμένο βαμβάκι) η οποία εκτός των κανόνων της αγοράς (προσφορά 

– ζήτηση ) επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες όπως η διαπραγμάτευσή του στο χρηματιστήριο 
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εμπορευμάτων και η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου. Η  εταιρεία λόγω της πλήρους καθετοποίησης της  με δικά 

της εκκοκκιστήρια βάμβακος έχει ήδη εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε εκκοκκισμένο 

βαμβάκι κατά το Α΄ εξάμηνο της χρήσης με δικά της αποθέματα, και έχει έτσι εξασφαλίσει σταθερό 

μεσοσταθμικό κόστος για το υπόλοιπο της χρήσης και έχει απομακρύνει τον κίνδυνο αυτό. Η εταιρεία απο 

την εκκοκκιστική περίοδο 2014-2015 προέβη σε μίσθωση και λειτουργία εκκοκκιστηρίου και ενίσχυσε ακόμη 

περισσότερο τα αποθέματα της ά ύλης επιλέγοντας και τις καλύτερες ποιότητες για την παραγωγή των 

τελικών της προϊόντων. 

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

Ο  Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τραπεζικό 

δανεισμό. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή 

του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 

1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια σε αυτή την περίπτωση θα 

επιβαρύνονταν κατά  332.748,91  ευρώ για τον Όμιλο και  270.804,96 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια σε αυτή την περίπτωση θα 

αυξάνονταν  κατά  332.748,91  ευρώ για τον Όμιλο και  270.804,96 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

Εκτός του κίνδυνου του επιτοκίου, ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθεται και σε κίνδυνο ρευστότητας. Στα πλαίσια 

διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής 

Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της  μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των 

προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και των ταμειακών εκροών από 

τη καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες της ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 

ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). Ο Όμιλος και η Εταιρεία  διατηρεί μετρητά και καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες άμεσης ρευστότητας. 

ζ. Κίνδυνος χρηματοοικονομικών παραγώγων  

Η Όμιλος και η Εταιρεία κάνουν χρήση παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς όταν οι συνθήκες το 

επιτρέπουν. Όμως λόγω του μικρού αριθμού και ποσού των συμβολαίων ο κίνδυνος περιορίζεται. Λόγω του 

δυσμενούς κλίματος των χρηματαγορών δεν διενεργήθηκαν διαπραγματεύσεις κατά την ελεγχόμενη περίοδο 

01.07.2015 – 31.12.2015. Κατά την 31.12.2015 ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν  στη κατοχή τους 

παράγωγα και συνεπώς ο ανωτέρω κίνδυνος δεν υφίσταται.  

 

4.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 

μέχρι το τέλος της χρήσης.  
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4.1.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.  

4.2.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 

επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

4.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών:  

Ο Όμιλος παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας 

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 

(«Επίπεδο1»). 

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 31.12.2015 ο όμιλος κατείχε χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση ύψους 1,9 εκατ.ευρώ τα  

οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

Η εταιρεία κατά την 31.12.2015 και 30.06.2015 κατείχε επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ύψους 43,6 οι  

οποίες 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. 

4.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Την 31.12.2015 και την 30.06.2015 o 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. 

 4.5 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λογω εξόδου απο 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 δυνατό καλύτερο τρόπο 
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τις παραμέτρους αυτές. 

4.6 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. 

 

5. Λειτουργικοί τομείς 

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

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

συστατικό της μέρος και α) αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά 

έσοδα και να αναλαμβάνει έξοδα β) του οποίου τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής 

λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή 

πόρων στον τομέα και την εκτίμηση της αποδόσεως του και γ) για το 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 Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε. στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 

γίνεται αποκλειστικά  στην Ελλάδα και στα εργοστάσιά της στα ΦΑΡΣΑΛΑ, στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ  στη ΛΑΜΙΑ και 

στα ΤΡΙΚΑΛΑ. 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.   

Λειτουργεί φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 9,99 Mw  στο δήμο Φαρσάλων  νομού Λαρίσης . 

 

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 για κάθε ομάδα προϊόντων εκτός εάν οι απαιτούμενες 

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

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο πλήθος προϊόντων και εμπορευμάτων κλωστοϋφαντουργίας και δεν διαθέτει 

κάποια ομαδοποίηση που θα μπορούσε να δώσει μία περαιτέρω πληροφόρηση στο επενδυτικό κοινό 

χωρίς τη δημιουργία σημαντικού κόστους. 
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Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω : 

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Πωλήσεις εκκοκκισμ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 2.950.654,32 3.548.718,37 2.950.654,32 3.548.718,37

Πωλήσεις νημάτων 10.567.884,54 11.354.507,96 10.567.884,54 11.354.507,96

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 1.173.382,48 2.556.098,18 1.173.382,48 2.556.098,18

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 705.538,72 829.976,26 705.538,72 829.976,26

Πωλήσεις εκκοκκισμένου βάμβακος εμπορίου 0,00 967.887,99 0,00 967.887,99

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 123.314,56 11.987,84 123.314,56 11.987,84

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

Λοιπές πωλήσεις 348.172,17 295.065,89 348.172,17 295.065,89

Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 1.702.098,00 1.560.765,60 0,00 0,00

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

Σύνολα 17.571.044,79 21.530.160,99 15.868.946,79 19.564.242,49

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  

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

 
31.12.2015 

 

Κλωστ/ργία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όμιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 15.868.946,79 1.702.098,00 0,00 17.571.044,79 0,00 17.571.044,79

Κόστος Πωλήσεων (15.985.313,06) -719.666,02 0,00 (16.704.979,08) 0,00 (16.704.979,08)

Μικτό αποτέλεσμα (116.366,27) 982.431,98 0,00 866.065,71 0,00 866.065,71

Άλλα Έσοδα 364.166,88 188.569,17 0,00 552.736,05 (41.671,00) 511.065,05

Έξοδα Διάθεσης (124.806,31) 0,00 0,00 (124.806,31) 0,00 (124.806,31)

Έξοδα Διοίκησης (531.761,17) -165.849,97 0,00 (697.611,14) 41.858,27 (655.752,87)

Άλλα Έξοδα (391.497,74) -1.780,09 0,00 (393.277,83) 0,00 (393.277,83)

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

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (800.264,61) 1.003.371,09 0,00 203.106,48 187,27 203.293,75

Χρηματοοικονομικά έσοδα 605,59 75,55 0,00 681,14 0,00 681,14

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.017.248,49) (368.291,27) 0,00 (1.385.539,76) 0,00 (1.385.539,76)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (1.016.642,90) (368.215,72) 0,00 (1.384.858,62) 0,00 (1.384.858,62)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων (1.816.907,51) 635.155,37 0,00 (1.181.752,14) 187,27 (1.181.564,87)

Φόρος εισοδήματος (1.201.528,67) (87.864,78) 0,00 (1.289.393,45) 6.319,69 (1.283.073,76)

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετα από φόρους (Α) (3.018.436,18) 547.290,59 0,00 (2.471.145,59) 6.506,96 (2.464.638,63)

Ιδιοκτήτες μητρικής (3.018.436,18) 547.181,13 0,00 (2.471.255,05) 6.553,93 (2.464.701,12)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 109,46 0,00 109,46 (46,97) 62,49

Σύνολο (3.018.436,18) 547.290,59 0,00 (2.471.145,59) 6.506,96 (2.464.638,63)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 

στα αποτελέσματα 

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν 
αναγνωρισθεί στα Ίδια Κεφάλαια

(1.203.774,00) 0,00 0,00 (1.203.774,00) 1.203.774,00 0,00

Σύνολο (1.203.774,00) 0,00 0,00 (1.203.774,00) 1.203.774,00 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα 

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

0,00 (146.666,65) 0,00 (146.666,65) 0,00 (146.666,65)

Σύνολο 0,00 (146.666,65) 0,00 (146.666,65) 0,00 (146.666,65)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (1.203.774,00) (146.666,65) 0,00 (1.350.440,65) 1.203.774,00 (146.666,65)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α+Β)
(4.222.210,18) 400.623,94 0,00 (3.821.586,24) 1.210.280,96 (2.611.305,28)

Ιδιοκτήτες μητρικής (4.222.210,18) 400.543,82 0,00 (3.821.666,36) 1.210.269,25 (2.611.397,11)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 80,12 0,00 80,12 11,71 91,83

Σύνολο (4.222.210,18) 400.623,94 0,00 (3.821.586,24) 1.210.280,96 (2.611.305,28)
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31.12.2014 
 
 

Κλωστ/ργία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όμιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 19.564.242,49 1.560.765,60 405.152,90 21.530.160,99 0,00 21.530.160,99

Κόστος Πωλήσεων (19.343.469,92) (719.089,77) (347.731,71) (20.410.291,40) 0,00 (20.410.291,40)

Μικτό αποτέλεσμα 220.772,57 841.675,83 57.421,19 1.119.869,59 0,00 1.119.869,59

Άλλα Έσοδα 334.043,34 443.967,88 0,00 778.011,22 (295.460,37) 482.550,85

Έξοδα Διάθεσης (117.945,24) 0,00 0,00 (117.945,24) 0,00 (117.945,24)

Έξοδα Διοίκησης (447.924,27) (480.728,27) 0,00 (928.652,54) 295.647,64 (633.004,90)

Άλλα Έξοδα (125.147,29) (324,45) 0,00 (125.471,74) 0,00 (125.471,74)

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (136.200,89) 804.590,99 57.421,19 725.811,29 187,27 725.998,56

Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.612,04 11.010,84 0,00 13.622,88 0,00 13.622,88

Χρηματοοικονομικά έξοδα (975.929,96) (575.437,81) 0,00 (1.551.367,77) 0,00 (1.551.367,77)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (973.317,92) (564.426,97) 0,00 (1.537.744,89) 0,00 (1.537.744,89)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων (1.109.518,81) 240.164,02 57.421,19 (811.933,60) 187,27 (811.746,33)

Φόρος εισοδήματος (179.275,68) (43.909,21) (14.929,51) (238.114,40) (232,91) (238.347,31)

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετα από φόρους (Α) (1.288.794,49) 196.254,81 42.491,68 (1.050.048,00) (45,64) (1.050.093,64)

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.288.794,49) 196.254,81 42.491,68 (1.050.048,00) (100,36) (1.050.148,36)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 54,72 54,72

Σύνολο (1.288.794,49) 196.254,81 42.491,68 (1.050.048,00) (45,64) (1.050.093,64)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

Σύνολο 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

Σύνολο 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)
(1.288.794,49) 196.254,81 42.491,68 (1.050.048,00) (45,64) (1.050.093,64)

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.288.794,49) 196.254,81 42.491,68 (1.050.048,00) (100,36) (1.050.148,36)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 54,72 54,72

Σύνολο (1.288.794,49) 196.254,81 42.491,68 (1.050.048,00) (45,64) (1.050.093,64)
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Επενδύσεις ανά τομέα 

31.12.2015 Κλωστ/ργία Ενέργεια Λοιπά Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όμιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.903.211,24 21.881.071,81 0,00 73.784.283,05 (285.003,11) 73.499.279,94

Προσθήκες χρήσης 01.07.2015-31.12.2015 119.053,72 300.459,96 0,00 419.513,68 0,00 419.513,68

 
 
 

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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5.1 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 2.609.977,10 7.862.447,61 3.342.470,88 13.814.895,59 2.732.949,37 8.426.180,17 3.859.948,76 15.019.078,30

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ενέργειας 1.702.098,00 0,00 0,00 1.702.098,00 1.560.765,60 0,00 0,00 1.560.765,60

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 2.963,69 123.314,56 16.953,80 143.232,05 153.199,93 1.379,10 967.887,99 1.122.467,02

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 1.196.305,35 265.117,71 449.396,09 1.910.819,15 2.403.145,77 1.019.551,40 0,00 3.422.697,17

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

Σύνολο 5.511.344,14 8.250.879,88 3.808.820,77 17.571.044,79 7.255.213,57 9.447.110,67 4.827.836,75 21.530.160,99

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2015 εως 31η Δεκεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 31η Δεκεμβρίου 2014

 
 

 
5.2. Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 2.707.858,77 7.937.669,33 3.278.675,15 13.924.203,25 2.742.863,42 8.340.185,32 3.858.785,96 14.941.834,70

Κόστος πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 719.666,02 0,00 0,00 719.666,02 719.089,77 0,00 0,00 719.089,77

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 3.103,29 98.153,47 16.046,79 117.303,55 126.639,16 1.642,70 897.077,83 1.025.359,69

Κόστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 1.275.889,34 265.346,18 402.570,74 1.943.806,26 2.351.068,92 1.025.206,61 0,00 3.376.275,53

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

Σύνολο 4.706.517,42 8.301.168,98 3.697.292,68 16.704.979,08 6.287.392,98 9.367.034,63 4.755.863,79 20.410.291,40

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2015 εως 31η Δεκεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 31η Δεκεμβρίου 2014

 
 
Στο κόστος πωλήσεων συμπεριλαμβάνονται και τα άμεσα έξοδα πωλήσεων (μεταφορικά & προμήθειες διάθεσης) . 
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5.3. Μικτό αποτέλεσμα ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 
 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων προϊόντων  κλωστ/ργίας -97.881,67 -75.221,72 63.795,73 -109.307,66 -9.914,05 85.994,85 1.162,80 77.243,60

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 982.431,98 0,00 0,00 982.431,98 841.675,83 0,00 0,00 841.675,83

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 -139,60 25.161,09 907,01 25.928,50 26.560,77 -263,60 70.810,16 97.107,33

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων  κλωστ/ργίας -79.583,99 -228,47 46.825,35 -32.987,11 52.076,85 -5.655,21 0,00 46.421,64

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

Σύνολο 804.826,72 -50.289,10 111.528,09 866.065,71 967.820,59 80.076,04 71.972,96 1.119.869,59

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2015 εως 31η Δεκεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 31η Δεκεμβρίου 2014

 
 
 

5.4 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 2.609.977,10 7.862.447,61 3.342.470,88 13.814.895,59 2.732.949,37 8.426.180,17 3.859.948,76 15.019.078,30

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 2.963,69 123.314,56 16.953,80 143.232,05 153.199,93 1.379,10 967.887,99 1.122.467,02

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 1.196.305,35 265.117,71 449.396,09 1.910.819,15 2.403.145,77 1.019.551,40 0,00 3.422.697,17

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

Σύνολο 3.809.246,14 8.250.879,88 3.808.820,77 15.868.946,79 5.289.295,07 9.447.110,67 4.827.836,75 19.564.242,49

1η Ιουλίου 2014 εως 31η Δεκεμβρίου 20141η Ιουλίου 2015 εως 31η Δεκεμβρίου 2015 

Ποσά σε ευρώ
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5.5.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων 2.707.858,77 7.937.669,33 3.278.675,15 13.924.203,25 2.742.863,42 8.340.185,32 3.858.785,96 14.941.834,70

Κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων 3.103,29 98.153,47 16.046,79 117.303,55 126.639,16 1.642,70 897.077,83 1.025.359,69

Κοστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων 1.275.889,34 265.346,18 402.570,74 1.943.806,26 2.351.068,92 1.025.206,61 0,00 3.376.275,53

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

Σύνολο 3.986.851,40 8.301.168,98 3.697.292,68 15.985.313,06 5.220.571,50 9.367.034,63 4.755.863,79 19.343.469,92

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2015 εως 31η Δεκεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 31η Δεκεμβρίου 2014

 
 

 
Στο κόστος πωλήσεων συμπεριλαμβάνονται και τα άμεσα έξοδα πωλήσεων (μεταφορικά & προμήθειες διάθεσης) . 

 
 
 

5.6.Μικτό αποτέλεσμα ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 
 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσμα  από πωλήσεις προϊόντων -97.881,67 -75.221,72 63.795,73 -109.307,66 -9.914,05 85.994,85 1.162,80 77.243,60

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις εμπορευμάτων -139,60 25.161,09 907,01 25.928,50 26.560,77 -263,60 70.810,16 97.107,33

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων -79.583,99 -228,47 46.825,35 -32.987,11 52.076,85 -5.655,21 0,00 46.421,64

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

Σύνολο -177.605,26 -50.289,10 111.528,09 -116.366,27 68.723,57 80.076,04 71.972,96 220.772,57

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2015 εως 31η Δεκεμβρίου 2015 1η Ιουλίου 2014 εως 31η Δεκεμβρίου 2014
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6.Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία 

6.1  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  31.12.2015 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 0,00 419.368,68 419.368,68

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

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 41.459,96 900,00 693,70 2.400,00 73.515,02 -118.968,68 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 31/12/2015 3.754.308,19 37.285.830,47 114.781.874,13 1.665.717,40 5.827.123,32 358.723,14 163.673.576,65

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 0,00 347.100,49 1.240.953,77 19.262,04 60.971,86 0,00 1.668.288,16

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 347.100,49 1.240.953,77 19.262,04 60.971,86 0,00 1.668.288,16

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2015 0,00 8.040.256,96 75.402.962,56 1.509.749,57 5.280.694,08 0,00 90.233.663,17

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 3.754.308,19 29.245.573,51 39.378.911,57 155.967,83 546.429,24 358.723,14 73.439.913,48

73.439.913,48Σύνολο 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 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  προσημείωση υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000,00.   
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6.2  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 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  προσημείωση υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000,00.   
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6.3  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  31.12.2015 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 0,00 118.908,72 118.908,72

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

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 900,00 693,70 2.400,00 73.515,02 -77.508,72 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 31/12/2015 2.727.531,09 37.131.048,31 88.240.928,94 1.665.717,40 5.821.510,44 41.400,00 135.628.136,18

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 0,00 343.447,45 577.430,14 19.262,04 60.514,29 0,00 1.000.653,92

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 343.447,45 577.430,14 19.262,04 60.514,29 0,00 1.000.653,92

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2015 0,00 8.003.580,27 68.991.649,18 1.509.749,57 5.278.717,29 0,00 83.783.696,31

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 2.727.531,09 29.127.468,04 19.249.279,76 155.967,83 542.793,15 41.400,00 51.844.439,87

51.844.439,87Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 

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

συνολικού ύψους 49.099.778,36 €.   
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6.4  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 προσημειώσεις υποθηκών 

συνολικού ύψους 49.099.778,36 €.   
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6.5  Ανάλυση αποσβέσεων 
 

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Αποσβέσεις κτιρίων 347.100,49 347.496,90 343.447,45 343.843,87

Αποσβέσεις μηχανημάτων 1.240.953,77 1.201.444,39 577.430,14 537.920,76

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 19.262,04 18.481,61 19.262,04 18.481,61

Αποσβέσεις επίπλων -λοιπού 
εξοπλισμού

60.971,86 61.636,82 60.514,29 61.325,76

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων

1.756,28 2.544,72 1.686,28 2.544,72

Κοστολογική κατανομή αποσβέσεων 8.616,14 18.598,05 8.616,14 18.598,05

Σύνολο αποσβέσεων  παγίων 1.678.660,58 1.650.202,49 1.010.956,34 982.714,77

Κατανέμονται σε :

Κόστος Παραγωγής 1.507.529,62 1.510.994,48 839.971,13 843.436,00

Κόστος Αδράνειας 147.416,76 117.861,26 147.416,76 117.861,26

Έξοδα Διάθεσης 770,12 783,70 770,12 783,70

Έξοδα Διοίκησης 22.944,08 20.563,05 22.798,33 20.633,81

Σύνολο 1.678.660,58 1.650.202,49 1.010.956,34 982.714,77

Ο όμιλος Η εταιρεία

 
 
 
 

7.Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία 31.12.2015 

 

340.033,91 339.333,91

145,00 145,00

0,00 0,00

340.178,91 339.478,91

279.056,17 279.021,26

1.756,28 1.686,28

280.812,45 280.707,54

59.366,46 58.771,37

Ο όμιλοςΛογισμικά προγράμματα

Κόστος Κτήσεως 30.06.2015

Προσθήκες 

Διαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης

Κόστος Κτήσεως 31.12.2015

Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2015

Αποσβέσεις περιόδου

Σύνολο αποσβεσθέντων 31.12.2015

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015

Η εταιρεία
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Ο Όμιλος και 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 

 
 

 

             8.Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

 

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία

Μετοχές 6.666.666,00 1.853.333,15 0,00 0,00

Σύνολο 6.666.666,00 1.853.333,15 0,00 0,00

31.12.2015

Ο Όμιλος και η Εταιρεία

30.06.2015

  
 

9.Επενδύσεις σε θυγατρικές  

 
 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 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 31.12.2015 διαμορφώθηκε στα 4,00€. 

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

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

της 31.12.2015. 
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10.Αποθέματα  

 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Εμπορεύματα 227.311,22 200.589,73 227.311,22 200.589,73

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 16.592.876,62 9.150.584,88 16.592.876,62 9.150.584,88

Υποπροϊόντα-Υπολείμματα 2.692.525,79 447.772,89 2.692.525,79 447.772,89

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.902.620,45 1.812.817,83 1.902.620,45 1.812.817,83

Α΄και B' ύλες - υλικά συσκευασίας 920.257,53 732.610,85 920.257,53 732.610,85

Λοιπά αποθέματα 2.188.026,32 2.030.299,67 2.188.026,32 2.030.299,67

Σύνολο Αποθεμάτων 24.523.617,93 14.374.675,85 24.523.617,93 14.374.675,85

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
Η αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται στην αποθεματοποίηση  εκκοκκισμένου βαμβακιού και 

βαμβακοσπόρου (προϊόντα παραγωγικής διαδικασίας εκκοκκιστηρίων) το οποία εμφανίζονται στις 

κατηγορίες Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή και Υποπροϊόντα - Υπολείμματα. Τα εκκοκκιστήρια λειτουργούν 

εποχικά, την περίοδο  παραγωγής συσπόρου βαμβακιού για την Ελλάδα, από τέλος του Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους και έως το πολύ μέχρι τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Κατά συνέπεια το σύνολο των αγορών της 

παραπάνω πρώτης ύλης και η μεταποίηση της  λαμβάνει χώρα στο ά εξάμηνο κάθε διαχειριστικής περιόδου. 

Για την ασφάλεια βραχυπρόθεσμου δανεισμού συνολικού ύψους κατά την 31.12.2015  ευρώ 10.057.495,28 

έχουν ενεχυρασθεί αποθέματα κόστους κτήσης ευρώ 9.944.943,70.   
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    11.Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Πελάτες 5.713.107,33 6.524.981,25 4.513.645,48 5.512.245,45

Επιταγές μεταχρονολογημένες 410.081,28 569.805,26 410.081,28 569.805,26

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 5.982.371,55 6.948.969,45 4.782.909,70 5.936.233,65

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α) 1.138.998,24 112.020,32 1.087.379,40 84.798,38

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (παρακρατούμενοι  & λοιποί φόροι) 189.684,52 124.814,68 122.892,02 123.165,30

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (προκατοβολή φόρου εισοδήματος) 48.809,08 413.752,36 0,00 0,00

Προκαταβολές σε προμηθευτές 121.288,37 196.376,49 121.288,37 196.376,49

Έξοδα επόμενων περιόδων 5.111,49 166.562,09 5.036,49 166.562,09

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

Περιοδικές κατανομές δαπανών 100.267,31 0,00 100.267,31 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 37.428,18 37.592,63 36.186,18 31.459,33

Σύνολο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 7.623.958,74 8.009.948,02 6.255.959,47 6.548.455,24

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 

100.267,31 για το όμιλο και  την  εταιρεία αφορούν  σε έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη περίοδο 

01.07.2015 έως 31.12.2015 και θα πρέπει να καταλογιστούν στις επόμενες περιόδους για τον ορθό 

υπολογισμό του βραχυχρόνιου βιομηχανικού κόστους. Κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ήτοι από 

01.07.2014 εως 31.12.2014 το ποσό των περιοδικών κατανομών ανήρχετο στο ποσό των 56.348,64 € για 

τον όμιλο και την εταιρεία. 
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Τα ποσά των περιοδικών κατανομών  της 31.12.2015 και 31.12.2014  αφορούν σε: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Προυπολογισμένα διάφορα έξοδα 36.236,03 0,00 36.236,03 0,00

Προϋπολογισμένες αμοιβές προσωπικού    64.031,28 56.348,64 64.031,28 56.348,64

Σύνολο περιοδικών κατανομών 100.267,31 56.348,64 100.267,31 56.348,64

Ο Όμιλος Η Έταιρεία

 
 
 
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Πελάτες  5.713.107,33 6.524.981,25 3.789.736,59 4.752.487,68 

Απαιτήσεις μεταξύ εταιρειών του ομίλου 0,00 0,00 723.908,89 759.757,77 

Επιταγές εισπρακτέες 892.673,59 1.047.397,57 892.673,59 1.047.397,57 

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

Υποσύνολο 6.617.940,35 7.584.538,25 5.418.478,50 6.571.802,45 

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

Σύνολο 5.982.371,55 6.948.969,45 4.782.909,70 5.936.233,65 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Η ληκτότητα των απαιτήσεων αναλύεται χρονικά ως εξής: 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Δεν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι 
απομειωμένα 3.435.880,73 4.589.547,69 3.652.737,83 4.474.948,99 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 
απομειωμένα:

                          <  31           ημέρες 800.813,50 1.390.630,18 579.656,68 980.116,10 

                              32-180  ημέρες 1.623.207,22 956.874,12 428.045,09 469.251,10 

                          > 181          ημέρες 122.470,10 11.917,46 122.470,10 11.917,46 

Σύνολο 5.982.371,55 6.948.969,45 4.782.909,70 5.936.233,65 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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12.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Ταμείο μετρητά 30.938,98 27.272,12 18.078,18 14.570,95

Καταθέσεις σε ευρώ 962.779,88 4.979.779,64 384.193,64 252.258,27

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 661.160,16 494.339,22 661.160,16 494.339,22

Σύνολο 1.654.879,02 5.501.390,98 1.063.431,98 761.168,44

Ο Όμιλος Η Έταιρεία

 
 

 

13.Αγορά ιδίων μετοχών 

 
Με τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 21

ης
 Δεκεμβρίου 2013 και της 4

ης
 Δεκεμβρίου 2015 

αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών  της εταιρείας. Η εταιρεία προέβη κατά την προηγούμενη χρήση σε 

αγορά 193.645 τεμάχια ιδίων μετοχών με συνολικό κόστος κτήσης 40.532,22. 

Στην παρούσα περίοδο 01.07.2015-31.12.2015 η εταιρεία προέβη σε αγορά 42.620 τεμαχίων  ιδίων μετοχών 

με συνολικό κόστος κτήσης 6.287,00. 

 Έτσι την 31.12.2015 ο όμιλος και η εταιρεία κατείχαν 236.265 τεμάχια ιδίων μετοχών  συνολικής αξίας 

κτήσης 46.819,22.       

 
 

14.Αποθεματικό εύλογης αξίας 

 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

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

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

Μείον :

Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή συντελεστή από 26%  σε 29% 1.203.774,00

Αποθεματικό εύλογης αξίας 31.12.2015 28.489.318,00

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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15.Δανεισμός  

15.1 Μακροπρόθεσμος  δανεισμός 
 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Τραπεζικά δάνεια 25.491.892,42 14.377.000,00 25.491.892,42 14.377.000,00

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

Σύνολο 36.421.935,88 26.850.538,46 25.491.892,42 14.377.000,00

Ο  Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

 
15.2 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Τραπεζικά δάνεια 11.779.574,08 6.409.541,00 11.779.574,08 6.409.541,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτεές στην επόμενη χρήση 2.140.509,83 3.969.000,00 2.140.509,83 2.595.000,00

Δουλευμένοι τόκοι 592.839,08 649.452,64 103.146,78 111.417,96

Δάνεια με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου 12.339.025,22 24.064.917,18 12.339.025,22 24.064.917,18

Σύνολο 26.851.948,21 35.092.910,82 26.362.255,91 33.180.876,14

Η ΕταιρείαΟ  Όμιλος

 
 
 
Ενηλικίωση Δανειακών Υποχρεώσεων 

 

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 24.711.438,38 24.221.746,08 2.140.509,83 2.140.509,83 26.851.948,21 26.362.255,91

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 36.421.935,88 25.491.892,42 36.421.935,88 25.491.892,42

Σύνολα 24.711.438,38 24.221.746,08 38.562.445,71 27.632.402,25 63.273.884,09 51.854.148,33

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 €. Επί των αγροτεμαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ. Επίσης α) 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» και β) έχει ενεχυρασθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας 

«SELECTED VOLT A.E», καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών της. Επιπλέον για την εξασφάλιση 

βραχυπροθέσμου δανεισμού ποσού ευρώ 10.057.495,28 έχουν ενεχυρασθεί αποθέματα κόστους 

9.944.943,70 €. Έτσι το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων κατά την 31.12.2015 που 

καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 61.551.805,29 και 

αναλύεται σε ποσό ευρώ 50.132.069,53 που αφορά στη μητρική εταιρεία, σε ποσό ευρώ 7.669.899,88 που 
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αφορά στη θυγατρική  εταιρεία «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε ποσό ευρώ 

3.749.835,88 που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» 

Ο όμιλος και η εταιρεία ταξινόμησε, στην παρούσα περίοδο, δάνεια με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, επειδή κατέστη ληξιπρόθεσμο ποσό 7,760 εκατ.€, που αφορά 

σε τοκοχρεολύσιο εξυπηρέτησης των ανωτέρω δανείων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η παρ.74 του ΔΛΠ 1.  

Δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος γιατί το σύνολο των δανείων είναι σε ευρώ.  

 

 

16.Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Προμηθευτές 13.752.443,56 8.393.217,99 13.743.540,24 8.384.451,70

Επιταγές πληρωτέες 24.406,56 62.141,52 24.406,56 62.141,52

Σύνολο προμηθευτών 13.776.850,12 8.455.359,51 13.767.946,80 8.446.593,22

Προκαταβολές πελατών 1.183.665,49 158.494,00 1.183.665,49 158.494,00

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 291.516,49 230.891,60 287.273,79 226.703,19

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 128.456,56 115.291,70 86.068,67 37.475,30

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 298.320,07 129.858,79 293.905,65 127.590,83

Οφειλόμενες αποζημιώσεις προσωπικού 6.850,56 25.917,47 6.850,56 25.917,47

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 380.002,91 0,00 369.158,95

Περιοδικές κατανομές δαπανών 603.015,65 0,00 603.015,65 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.270,62 9.756,77 1.270,62 9.756,77

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 16.289.945,56 9.505.572,75 16.229.997,23 9.401.689,73

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 
Διευκρινίζεται ότι : 

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα  με ποσά ευρώ 380.002,91 και 369.158,95 για τον όμιλο και την εταιρεία 

κατά την 30.06.2015 αντίστοιχα αφορούν σε δαπάνες της χρήσης  01.07.2014–30.06.2015 που 

καταχωρήθηκαν μετά την 30.06.2015 και καταλογίστηκαν στην χρήση για τον ορθό υπολογισμό του 

βιομηχανικού κόστους.  
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17.Άλλα έσοδα 

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Έσοδα από ενοίκια 912,00 3.512,00 912,00 3.512,00

Έσοδα από εκμίσθωση προσωπικού 0,00 0,00 41.671,00 37.815,00

Συναλλαγματικές διαφορές 103.672,56 98.785,99 103.672,56 98.785,99

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 228.728,82 228.083,05 42.406,31 41.760,54

Λοιπά έσοδα -έκτακτα κέρδη 300,05 3.360,39 300,05 3.360,39

Εκπτώσεις σε κατανάλωση ενέργειας 172.110,96 143.911,50 172.110,96 143.911,50

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 5.340,66 4.897,92 3.094,00 4.897,92

Σύνολο άλλων Εσόδων 511.065,05 482.550,85 364.166,88 334.043,34

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

 

 

 

18.Άλλα έξοδα 

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Συναλλαγματικές διαφορές 14.090,16 8.546,06 14.090,16 8.546,06

Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού 67.909,30 (83.845,18) 67.909,30 (83.845,18)

Έξοδα αδράνειας 200.329,62 171.084,11 200.329,62 171.084,11

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 96.651,55 324,45 96.202,92 0,00

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 5.208,00 7.224,14 5.208,00 7.224,14

Λοιπά έξοδα 9.089,20 22.138,16 7.757,74 22.138,16

Σύνολο άλλων Εξόδων 393.277,83 125.471,74 391.497,74 125.147,29

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 

 

19.Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους 

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

 'Εσοδα από τόκους 681,14 13.622,88 605,59 2.612,04

 Τόκοι αναλογιστικής μελέτης (5.893,09) (5.882,83) (5.882,82) (5.882,83)

 Χρεωστικοί τόκοι (1.379.646,67) (1.545.484,94) (1.011.365,67) (970.047,13)

 Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους (1.384.858,62) (1.537.744,89) (1.016.642,90) (973.317,92)

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος
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20.Φόρος εισοδήματος 

20.1  Ανάλυση Φόρου Εισοδήματος 
 

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Αναβαλλόμενος φόρος (165.928,78) (213.639,26) (129.380,04) (179.275,68)

Διαφορά από αλλαγή συντελεστή από 26% σε 29% (1.068.561,66) 0,00 (1.072.148,63) 0,00

Φόρος εισοδήματος (48.583,32) (24.708,05) 0,00 0,00

Σύνολο (1.283.073,76) (238.347,31) (1.201.528,67) (179.275,68)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

 
20.2 Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων 

 

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Από υπεραξία γηπέδων 177.053,63 158.705,26 115.752,27 103.777,90

Από υπεραξία κτιρίων -7.557.094,24 -6.810.621,74 -7.557.873,92 -6.811.140,62

Από υπεραξία τεχνικών εγκαταστάσεων κτιρίων -3.562.159,65 -3.060.421,72 -3.396.191,79 -2.877.119,72

Από έξοδα εγκατάστασης 1.652,24 2.187,90 49,26 271,69

Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 141.637,56 122.667,64 141.258,14 122.369,65

Από συμμετοχές 0,00 0,00 -11.636.482,00 -10.432.708,00

Από εισφορά αλληλεγγύης από ΑΠΕ 184.855,75 248.034,91 0,00 0,00

Από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 145.275,10 147.173,57 145.275,10 147.173,57

Από τόκους -85.421,49 -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 -10.495.953,65 -9.261.463,21 -22.129.965,49 -19.724.662,82

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

20.3  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 & 
01.07.2014 - 30.06.2015
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 Η μητρική εταιρεία  και οι εταιρείες του ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά και για την  εξαμηνιαία 

περίοδο από 01.07.2015 έως 31.12.2015. Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναμένεται να 

προκύψουν επιβαρύνσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
 

21.Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή 

 

Τα Κέρδη/(Ζημιές) 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  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015  

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

Κέρδη /(Ζημίες) χρήσης  μετά από φόρους που αναλογούν 
στους ιδιοκτήτες της μητρικής  (Α)

-2.464.701,12 -1.050.148,36 -3.018.436,18 -1.288.794,49

Σταθμισμένος Μ.Ο μετοχών 51.853.461 51.982.903 51.853.461 51.982.903

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - Βασικά       -0,0475 -0,0202 -0,0582 -0,0248

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - Απομειωμένα -0,0475 -0,0202 -0,0582 -0,0248

O  Όμιλος Η Έταιρεία

 

 

22.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες θα επηρεάσουν 

σημαντικά την καθαρή θέση του ομίλου και της εταιρείας. 

 

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

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 41.671,00 37.815,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 300,00 232.450,05 300,00 232.450,05

Σύνολα 300,00 232.450,05 41.971,00 270.265,05

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Από θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 143.266,52 160.731,53 131.902,52 149.367,53

Σύνολα 143.266,52 160.731,53 131.902,52 149.367,53

 

Απαιτήσεις 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Από θυγατρικές 0,00 0,00 723.908,89 759.757,77

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 203.162,32 160.821,48 203.162,32 160.821,48

Σύνολα 203.162,32 160.821,48 927.071,21 920.579,25
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Υποχρεώσεις 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 197.840,02 69.159,16 197.840,02 69.159,16

Σύνολα 197.840,02 69.159,16 197.840,02 69.159,16

 
 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της 

εταιρείας
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών διοίκησης

141.572,13 124.469,16 141.572,13 124.469,16

31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 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

10.540,60 38.684,07 10.540,60 38.684,07

 

 

24. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

41.671,00

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. σε Selected Volt Α.Ε. 333.381,74

723.908,89

600.000,00

950.000,00

216.334,54

Απαιτήσεις  Επιλέκτου Κλωστουφαντουργία  από Selected Volt A.E.

Απαιτήσεις Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. από  Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε.

Απαιτήσεις Selected Volt A.E. από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.

Απαιτήσεις Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. από  Selected Volt A.E.

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας σε Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.

 
 

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

       Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού   

 
 
Υπεύθυνοι για την κατάρτιση  της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης   της περιόδου 01/07/2015 - 31/12/2015 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 
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 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου  

Αρμόδια Αρχή                                          : Υπουργείο Ανάπτυξης Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας                            : www.stiafilco.com Δοντάς Χαρ.Ευριπίδης Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

: Δοντάς Ηλ.Απόστολος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                        : Αμπατζή Πελαγία   (Α.Μ.ΣΟΕΛ 31311) Δοντάς Ιωαν.Απόστολος Εκτελεστικό μέλος

Ελεγκτική Εταιρεία                                    : ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε Αρσενοπούλου Ανδρ.Αρετή Εκτελεστικό μέλος

Τύπος εκθεσης επισκόπησης                       : Με σύμφωνη γνώμη Μπιτσικώκος Ε.Γρηγόριος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λαποκωνσταντάκης Γ.Νικόλαος Μη εκτελεστικό μέλος

Κήττας Λαμπρ.Χρήστος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνιστούμε επομένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών  
καταστάσεων                                   

29 Φεβρουαρίου 2016

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ε Π Ι Λ Ε Κ Τ Ο Σ     Κ Λ Ω Σ Τ Ο Ϋ Φ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α    Α.Ε.Β.Ε

ΑΡ.ΓΕΜΗ  269901000 

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιουλίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

Ο όμιλος Η εταιρεία Ο όμιλος Η εταιρεία

Ποσά  εκφρασμένα σε € 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2015
01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 73.439.913,48 74.688.832,96 51.844.439,87 52.726.185,07 Εισπράξεις από απαιτήσεις  19.548.707,54 23.176.710,81 17.843.945,98 21.375.919,74

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 59.366,46 60.977,74 58.771,37 60.312,65 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -21.235.382,07 -30.065.974,39 -20.808.242,03 -29.374.137,86

-2.721,71

Αποθέματα 24.523.617,93 14.374.675,85 24.523.617,93 14.374.675,85 Τόκοι πληρωθέντες  -1.218.184,85 -1.891.717,69 -801.561,47 -1.366.781,58

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.719.031,96 865.698,81 44.435.488,81 44.435.488,81 (Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  176.657,36 -74.597,10 -66.608,21

-9.367.721,41

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.296.466,21 6.562.369,55 2.536.481,75 1.373.390,03 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Απαιτήσεις από πελάτες 5.982.371,55 6.948.969,45 4.782.909,70 5.936.233,65
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
-2.728.202,02 -8.855.578,37 -3.832.465,73

-169.905,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 110.020.767,59 103.501.524,36 128.181.709,43 118.906.286,06
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  

0,00 8.885,00 31.500,00 8.885,00

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόμενα για πώληση

0,00 0,00 0,00 0,00
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  

-400.310,98 -169.905,62 -96.191,02

0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80 Τόκοι εισπραχθέντες  681,14 13.607,88 605,59 2.612,04

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

-1.999.999,80 0,00 0,00

-158.408,58

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 12.549.985,36 15.167.669,47 36.262.800,69 40.491.297,87 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -3.070.203,44 -452.519,33 20.642.611,89 24.871.109,07
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
-2.399.629,64 -147.412,74 -64.085,43

-36.180,73

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 12.553.746,62 15.171.338,90 36.262.800,69 40.491.297,87 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  8.829.000,00 13.670.745,25 8.829.000,00 13.670.745,25

Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β) 3.761,26 3.669,43 0,00 0,00 Αγορά ιδίων μετοχών -6.287,00 -36.180,73 -6.287,00

-4.275.493,17

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

17.854.608,00 16.832.239,64 23.834.763,18 21.455.422,32
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
1.281.319,70 9.111.571,35 4.198.814,70 9.359.071,35

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36.421.935,88 26.850.538,46 25.491.892,42 14.377.000,00  Εξοφλήσεις δανείων  -7.541.393,30 -4.522.993,17 -4.623.898,30

26.851.948,21 35.092.910,82 26.362.255,91 33.180.876,14
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)  
-3.846.511,96 108.580,24 302.263,54 -167.058,64

16.338.528,88 9.554.496,54 16.229.997,23 9.401.689,73
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου
5.501.390,98 8.790.358,22

954.393,30

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
110.020.767,59 103.501.524,36 128.181.709,43 118.906.286,06  1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

761.168,44 1.121.451,94

97.467.020,97 88.330.185,46 91.918.908,74 78.414.988,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

περιόδου  
1.654.879,02 8.898.938,46 1.063.431,98

Ποσά  εκφρασμένα σε € Ο όμιλος Η εταιρεία

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου 

(01.07.2015 και 01.07.2014  αντίστοιχα)
15.171.338,90 18.020.938,79 40.491.297,87 43.844.817,86

Αγορά ιδίων μετοχών -6.287,00 -36.180,73 -6.287,00 -36.180,73

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-2.611.305,28 -1.050.093,64 -4.222.210,18 -1.288.794,49

42.519.842,64
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)
12.553.746,62 16.934.664,42 36.262.800,69

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ο όμιλος Η εταιρεία

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.10.2015 

31.12.2015

01.10.2014 

31.12.2014

01.07.2015 

31.12.2015

01.07.2014 

31.12.2014

01.10.2015 

31.12.2015

01.10.2014 

31.12.2014

Κύκλος εργασιών 17.571.044,79 21.530.160,99 10.377.116,13 13.536.707,97 15.868.946,79 19.564.242,49 9.732.683,73 13.080.915,57

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 866.065,71 1.119.869,59 95.502,23 107.996,11 -116.366,27 220.772,57 -193.578,68 12.050,73

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 203.293,75 725.998,56 -386.936,48 -32.863,53 -800.264,61 -136.200,89 -664.869,85 -72.130,24

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.181.564,87 -811.746,33 -1.153.627,48 -889.596,70 -1.816.907,51 -1.109.518,81 -1.219.233,48 -615.223,85

-1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

 -Ιδιοκτήτες μητρικής -2.464.701,12 -1.050.148,36 -1.229.498,01 -898.418,12

Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους(Α) -2.464.638,63 -1.050.093,64 -1.229.550,22 -898.464,41 -3.018.436,18

-146.666,65 0,00

-3.018.436,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

 -Μη ελέγχουσα συμμετοχή 62,49 54,72 -52,21

-146.666,65 0,00 -1.203.774,00 0,00 0,00 0,00

-46,29 0,00 0,00 0,00 0,00

-696.488,61

 -Ιδιοκτήτες μητρικής -2.611.397,11 -1.050.148,36 -1.376.194,00 -898.418,12

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (Α+Β) -2.611.305,28 -1.050.093,64 -1.376.216,87 -898.464,41 -4.222.210,18

-4.222.210,18 -1.288.794,49 -1.282.957,22 -696.488,61

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Β)

0,00 0,00

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,0475 -0,0202 -0,0237 -0,0173 -0,0582 -0,0248 -0,0247 -0,0134

 -Μη ελέγχουσα συμμετοχή 91,83 54,72 -22,87 -46,29 0,00 0,00

-1.288.794,49 -1.282.957,22

41.971,00

β.Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 143.266,52 131.902,52

804.753,34 89.409,56 673.206,77

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο τύπος έκθεσης: Με σύμφωνη γνώμη Είδος συναλλαγής Ενοποιημένα Μη ενοποιημένα

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

1.653.225,51 2.148.118,00 608.314,72 811.440,18 168.285,42

Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 είναι οι ίδιες με

αυτές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 30.06.2015

βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

α.Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών  300,00

Οι οικονομικές καταστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες. ε.Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 141.572,13 141.572,13

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημ.20.3) στ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 0,00 0,00

ι) Δεν υπήρξε εταιρικό γεγονός   ιι) Δεν έγινε διακοπή εκμετάλλευσης γ.Απαιτήσεις 203.162,32 927.071,21

 Δεν έγινε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης. δ.Υποχρεώσεις 197.840,02 197.840,02

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ

Α.Δ.Τ Σ815362

Συναλλαγές σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
εταιρείας και του ομίλου  στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη 
όπως αυτά ορίζονται στο  Δ.Λ.Π. 24 .

Αχαρνές, 29 Φεβρουαρίου 2016

ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 10.540,60 10.540,60

ια) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν 1. ποσό ευρώ -1.203.774 σε μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν αναγνωρισθεί
στα Ίδια Κεφάλαια για την εταιρεία και 2.ποσό ευρώ 146.666,65 σε αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων
για πώληση για τον όμιλο.ιβ) Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 κατείχε 236.265 ίδιες μετοχές με συνολική αξία κτήσης 46.819,22
ευρώ ιγ) Για την εξασφάλιση των δανείων του ομίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2015 ευρώ 61.551.805,29 εχουν εγγραφεί επί
των ακινήτων του ομίλου προσημειώσεις υποθηκών ύψους ευρω 50.699.778,36 και έχουν ενεχυρασθεί αποθέματα κόστους 9.944.943,70
.Επίσης α) 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» και β) έχει

ενεχυρασθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας «SELECTED VOLT A.E», καθώς επίσης και το σύνολο των
μετοχών της.
Οι εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχει η μητρική στο μετοχικό τους κεφάλαιο,
καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/7/2015 έως 31/12/2015 ,παρατίθενται
αναλυτικά στην σημείωση  1  των οικονομικών καταστάσεων. 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι: 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

339 335 334 332

ί) Δεν υπάρχουν επίδικες ή  υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών  οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία  της εταιρείας και του ομίλου.
ii)  Δεν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στη περίπτωση ζ.ι
iii)Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις  ποσού ευρώ 635.568,80 καθώς και  για αποζημίωση 
προσωπικού ποσού €  488.405,33 και € 487.096,95 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος Η Υπεύθυνη Οκονομικών Υπηρεσιών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 838582 

ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. Π 395401

 


