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Α. ∆ηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

 
 

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

 
1. Ηλίας Απ. ∆οντάς, Πρόεδρος 

2. Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς, Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

3. Απόστολος Ηλ.∆οντάς, Μέλος ∆.Σ & ∆/νων Σύµβουλος   

 

υπό την άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο , δηλώνουµε ότι 

εξ΄όσων γνωρίζουµε : 

 

a)Οι ετήσιες ατοµικές και ενοποιηµένες  οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1/7/2009 έως 30/6/2010, 

οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 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 εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο . 

 

β)Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη ,τις επιδόσεις και 

τη θέση του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

Αχαρνές ,  28/09/2010 
 
         Ηλίας Απ.∆οντάς                            Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς                      Απόστολος Ηλ. ∆οντάς 
  
 
 

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

ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2009 – 30/6/2010 
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 
 

• Σας υποβάλλουµε  τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  καθώς και την Ετήσια Έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για   τη χρήση από  1η Ιουλίου 2009 έως την  30η Ιουνίου 2010 η οποία  

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

σχετικών αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

• Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, την 

οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την υπό 

εξέταση χρήση, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν . 

• Αναφέρονται επίσης τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της υπό εξέταση χρήσης 

και η επίδρασή τους  στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, οι κίνδυνοι που 

ενδέχεται να προκύψουν καθώς και οι σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ εταιρείας και των συνδεδεµένων µε 

αυτήν προσώπων κατά την έννοια του ∆ΛΠ24. 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ 
 

• ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ :Μητρική Εταιρεία του Οµίλου µε το διακριτικό τίτλο 

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

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

εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1419/06/Β/86/43 και η διάρκειά της έχει 

ορισθεί σε 100 έτη. 

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

κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και η παραγωγή παντός είδους νήµατος και άλλων 

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

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

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

σκοπού αυτής  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια  ή και βιοµάζα. 
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• Εισηγµένη στο ΧΑ από τό 1991.  

• H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2010  απασχολούσε  358  άτοµα και αποτελεί µία από τις λίγες 

εταιρίες του κλάδου που διαθέτει πλήρως καθετοποιηµένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα 

στάδια από την παραλαβή του σύσπoρου βάµβακος µέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, 

διενεργούνται από την ίδια στα υποκαταστήµατα της στα Φάρσαλα, τη Λιβαδειά,  και τη Λαµία. Πιο 

συγκεκριµένα, η οργάνωση παραγωγής περιλαµβάνει: 

• Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάµβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών 

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

• Τέσσερα Κλωστήρια συνολικής δυναµικότητας 94.272 δακτυλιοφόρων αδραχτιών ένα κλωστήριο 

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

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

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

Λιβαδειάς). 

• Η εταιρεία ασχολείται: Με την εκκόκκιση σύσπορου βαµβακιού, την εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος, 

την παραγωγή νηµάτων, τον εξευγενισµό νηµάτων. 

 

• ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Θυγατρική Εταιρεία του Οµίλου,  στην οποία 

η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συµµετέχει την 30.06.2010 άµεσα µε ποσοστό 

100%. Ιδρύθηκε  τον Μάρτιο του 2009 και σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση εταιρειών παντός 

τύπου που σκοπό θα έχουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή µη, την 

ίδρυση και λειτουργία µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών, την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής 

απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 30.06.2010 

ανέρχεται στο ποσό των 140.000€ . 

 

• SELECTED VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Θυγατρική Εταιρεία του Οµίλου στην 

οποία η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συµµετέχει την 30.06.2010  εµµέσως µέσω 

της θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό 100%.  

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008  από την  ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ. Τον Ιούλιο 

του 2009 για καλύτερη  εξυπηρέτηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων του Οµίλου µετεβιβάσθηκε 

το 100 % των µετοχών στην  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία η 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 100 % .Συνεπώς κατά 

την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης η µητρική εταιρεία συµµετέχει στο κεφάλαιο της 
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θυγατρικής SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε σχέση έµµεσης συµµετοχής 

σε ποσοστό 100%. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2009 ολοκληρώθηκε και η διαδικασία µεταβίβασης της 

αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  φωτοβολταϊκό σταθµό στην ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ,  

από την ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ  στη SELECTED VOLT ΑΝΩΜΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σκοπός της διοίκησης είναι να δραστηριοποιηθεί ο Όµιλος  το έτος 

2010 στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη από τις  αρχές Σεπτεµβρίου 2010 άρχισαν οι 

εργασίες εγκατάστασης του φωτοβολταικού πάρκου στη θέση Βαµβακού του δήµου Πολυδάµαντα 

Λαρίσης ισχύος 9,99 Mwp .Οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 2011 .Με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το  µετοχικό  κεφάλαιο  

αυξήθηκε  κατά  επτά  εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ  (7.375.000) µε 

καταβολή µετρητών ,µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων  (737.500) νέων 

ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης.Έτσι, το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες 

τριάντα πέντε  χιλιάδες ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες 

πεντακόσιες (743.500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.Στίς 

28.12.2009 κατατέθηκε επενδυτική πρόταση για την ένταξη της επένδυσης στις διατάξεις του 

Ν.3299/2004.  

 

• ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε: Θυγατρική Εταιρεία του Οµίλου µε διακριτικό τίτλο 

Ε.ΒΙ.Φ. ΑΕ  και για τις συναλλαγές της µε το εξωτερικό SELECTED BIOGAS FARSALA SA, στην 

οποία η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συµµετέχει την  30.06.2010 έµµεσα µε 

ποσοστό 100% µέσω της θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 και σκοπός της είναι η ανάπτυξη δικτύων εφοδιασµού, εκµετάλλευσης, 

παραγωγής  και  εµπορίας  βιοαερίου-βιοµάζας  για  ενεργειακές  και  άλλες  χρήσεις, προερχόµενες 

από παντός είδους υπολειµµατικές µορφές βιοµάζας,  από ενεργειακές και µη καλλιέργειες, καθώς 

και από προϊόντα επεξεργασίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας ανέρχεται την 30.06.2010 στο ποσό των 60.000 €. 

 

Εξέλιξη ∆ραστηριοτήτων – Μεταβολές Οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 

• Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και την µεγάλη οικονοµική κρίση την οποία η 

χώρα διέρχεται , η σηµαντική µείωση των ζηµιών της εταιρείας σε σχέση µε την αντίστοιχη 

προηγούµενη περίοδο, αποτελεί  κίνητρο για την συνέχιση της προσπάθειας της διοίκησης και των 

εργαζοµένων ο καθένας από την  πλευρά του για ανάκαµψη  και περαιτέρω βελτίωση των 
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αποτελεσµάτων .Η στήριξη της πολιτείας αποτελεί υποχρέωση στην προσπάθεια του κλάδου 

γενικότερα  για σταθεροποίηση και διατήρηση των θέσεων εργασίας . 

• Στο κόστος παραγωγής των προϊόντων εκτός από την πρώτη ύλη η οποία σαν χρηµατιστηριακό είδος 

έχει σοβαρές εναλλαγές στην τιµή της , σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής έχουν οι αµοιβές του 

προσωπικού , οι εργοδοτικές και η ενέργεια , στοιχεία στα οποία θα µπορούσε να υπάρξει παρέµβαση 

της πολιτείας προς όφελος  γενικά της κοινωνίας . 

 

       Επί των αποτελεσµάτων της εταιρείας  
 

• Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών  κατά την χρήση 2009-2010 

ανήλθε σε 32,059 εκατ. € έναντι 29,996 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης, 

σηµειώνοντας αύξηση κατά  6,88%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως α)στη σταδιακή αύξηση κατά την 

διάρκεια της χρήσης της τιµής  πώλησης των νηµάτων , γεγονός που οφείλεται κυρίως στη 

δασµολογική πολιτική των ανταγωνιστικών χωρών   και β) στην µικρή αύξηση των ποσοτήτων  των 

πωληθέντων νηµάτων. Επίσης  υπήρξε µείωση των ποσοτήτων πώλησης εκκοκκισµένου βάµβακος . 

• Η ποσοτική αύξηση των  πωλήσεων  των νηµάτων της τάξεως του 5,33 % κρίνεται πολύ σηµαντική 

για την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. Οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό  αντιστοιχούν  στο 

64,03% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. 

 

            Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Το κόστος πωληθέντων της τρέχουσας χρήσης  1/7/2009 – 30/6/2010 παρουσιάζει µείωση της 

τάξεως του 1,38 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση . Το αποτέλεσµα της µείωσης αυτής  

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

01/07/2009 
30/06/2010 

01/07/2008 
30/06/2009 

Πωλήσεις εκκοκκ. βάµβακος ιδίας παραγωγής 113.269,63 1.160.414,81 

Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων  23.883.525,06 20.644.662,73 

Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 3.348.651,74 3.895.435,92 

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 1.424.330,80 1.523.439,29 

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.727.249,09 1.518.496,05 

Πωλήσεις µοουτς 568.497,02 391.904,18 

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 316.194,16 81.602,68 

Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 403.014,16 521.279,65 

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 229.297,07 188.444,02 

Λοιπές πωλήσεις 45.366,57 70.346,04 

Σύνολα 32.059.395,30 29.996.025,37 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  10 

προήλθε από την συνεχιζόµενη προσπάθεια της διοίκησης για περιορισµό των λειτουργικών εξόδων 

και αύξηση  της παραγωγής.   

• Η εταιρεία κατά την διαχειριστική χρήση 1/7/2009 –30/6/2010 είχε ζηµίες µετά από φόρους 8,372 

εκατ.€ έναντι ζηµιών 11,487 εκατ. €  της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης δηλαδή παρουσίασε 

µείωση ζηµιών της τάξεως του 24,36% . Το µικτό αποτέλεσµα παρουσίασε σηµαντική βελτίωση   κατά 

35,73% από 7,216 εκατ.€ ζηµία σε 4,638 εκατ.€ ζηµία. Το αποτέλεσµα  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σηµείωσε µεταβολή της τάξεως του 32,71% 

και ανέρχεται κατά τη χρήση 2009-2010 σε 3,884 εκατ. € ζηµία από 5,771 εκατ. € ζηµία κατά την 

χρήση 2008-2009. 

• Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 813 χιλ. € έναντι 673 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά  20,76%, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν µείωση 

κατά  4,58% από 1,382 εκατ. € σε 1,319 εκατ. € . 

• Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 952 χιλ. € έναντι 1,097 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 13,23% γεγονός που οφείλεται κυρίως σε µείωση συναλλαγµατικών 

διαφορών κατά 107 χιλ.€ και εξόδων αδρανείας κατά 108 χιλ. €. 

• Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 379 χιλ. € έναντι 750 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 49,45% λόγω µείωσης συναλλαγµατικών διαφορών και επιδοτήσεων 

ειδικών προγραµµάτων. 

• Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 1,170 εκατ. € έναντι  2,241 εκατ. € της 

αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση  κατά 47,80%, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως α) στην µη διαπραγµάτευση  χρηµατιστηριακών παραγώγων που κατά την προηγούµενη χρήση 

είχε επιβαρύνει το χρηµατοοικονοµικό κόστος κατά € 290 χιλ. β) στη µείωση των χρεωστικών τόκων 

λόγω αναδιάρθρωσης του κόστους  δανεισµού κατά 604 χιλ .€   και γ) σε κέρδη  από  την πώληση 

παγίων στοιχείων € 151 χιλ.  

• Κατά την χρήση 2009-2010 η εταιρεία παρήγαγε συνολικά  10.744  τόνους µονόκλωνων, 

πολύκλωνων, βαµµένων και Οpen-End νηµάτων έναντι 9.287 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης  

χρήσης  σηµειώνοντας αύξηση  κατά 15,68 %, διέθεσε δε συνολικά 10.367 τόνους ιδιοπαραγώµενων 

νηµάτων έναντι 9.793  τόνους της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας αύξηση κατά 

5,85 %. Επίσης η εταιρεία επεξεργάσθηκε 48 τόνους νήµατος τρίτων έναντι 63 τόνων της 

αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης και διέθεσε 113 τόνους νήµατα εµπορίου έναντι 156 τόνων της 

αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση κατά  27,85%. 
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  Επί του Ισολογισµού της εταιρείας 
• Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2009-2010 ανήλθαν σε 1.197 εκατ. € από τα οποία 343 χιλ €  

αφορούν  επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά και λοιπό εξοπλισµό καθώς και σε βελτιώσεις των 

εγκαταστάσεων και 854 χιλ.€ σε επενδύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού .  

• Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται σε 134,623 εκατ. € έναντι 134,074  

εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. Το συνολικό αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό της 

Εταιρείας ανέρχεται στις 30.6.2010 σε 64,486 εκατ.  €  έναντι 68,402 εκατ. € στις 30.06.2009. 

• Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 30η Ιουνίου 2010 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 2.898.811,42

  

Κτίρια   

Αξια κτήσης  36.931.213,53

Αποσβέσεις  4.225.220,55

Αναπόσβεστη αξία 32.705.992,98

  

Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις  

Αξια κτήσης  86.409.053,07

Αποσβέσεις  60.005.080,12

Αναπόσβεστη αξία 26.403.972,95

  

Μεταφορικά µέσα  

Αξια κτήσης  1.808.079,69

Αποσβέσεις  1.557.891,55

Αναπόσβεστη αξία 250.188,14

  

Επιπλα-Εξοπλισµός  

Αξία κτήσης  5.558.001,25

Αποσβέσεις  4.568.636,01

Αναπόσβεστη αξία 989.365,24

  

Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων 
κατά την 30/06/2010 

1.237.520,40

Σύνολο ενσώµατων  παγίων 64.485.851,13
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    Και ειδικότερα 

Γήπεδα -Οικόπεδα            εµβαδόν /τ.µ                           Αξία κτήσης 

Συγκρότηµα Φαρσάλων 290.101 1.215.811,42 

Συγκρότηµα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00 

Συγκρότηµα Λαµίας 29.521 440.000,00 

Σύνολα 379.479                         2.898.811,42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κτίρια - 
Κτιριακές 
Εγκαταστάσεις 

εµβαδόν/τ.µ Αξία  κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 

Συγκρότηµα 
Φαρσάλων 

89.789 30.598.210,56 3.382.102,92 27.216.107,64 

Συγκρότηµα 
Λιβαδειάς 

11.489 2.952.774,73 331.012,84 2.621.761,89 

Συγκρότηµα 
Λαµίας 

10.046 2.707.800,00 258.764,06 2.449.035,94 

Κτίρια σε 
ακίνητα τρίτων 

1.250 672.428,24 253.340,73 419.087,51 

Σύνολα 112.574 36.931.213,53 4.225.220,55 32.705.992,98 
 

  

 

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

αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Τα µηχανήµατα, τα µεταφορικά µέσα  καθώς 

και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης  της αξίας τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση  

της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν  ως αναπροσαρµοσµένο κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Η 

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

• Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση  κατά  7,447 εκατ. €,  από 23,659 

εκατ. € στις 30.06.2009  σε 31,106 εκατ. € στις 30.06.2010 .Ειδικότερα η διαφορά οφείλεται κυρίως  

στη αύξηση των διαθεσίµων  από εισροή κεφαλαίων από τραπεζικό δανεισµό µε εγγύηση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

• Η εταιρεία κατά την 30.6.2010  δεν κατέχει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία . 

• Η εταιρεία κατά την 30.6.2010 κατείχε 35 χιλ. δολάρια  τα οποία αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη 

τιµή του ξένου νοµίσµατος της 30.6.2010 και τα οποία αντιστοιχούν σε 28 χιλ.ευρώ καθώς επίσης και 

767 RON τα οποία αντιστοιχούν σε 175 € . 
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• Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 35,168 εκατ.€ στις 30.06.2010  έναντι 43,540 εκατ. € στις 

30.06.2009 διαφορά που προκύπτει  από τις ζηµίες χρήσης ποσού € 8,372 εκατ. €  . 

• Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ανήλθαν σε 593 χιλ. € έναντι 685 χιλ. €  

• Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζονται µειωµένες  κατά την 30.06.2010   και 

διαµορφώνονται σε 10,750 εκατ. € από 19,719 εκατ. € στις 30.06.2009, κυρίως  από την µετατροπή 

ποσού 12 εκατ.€ του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της εταιρείας σε µακροπρόθεσµο  µε εγγύηση του 

ελληνικού δηµοσίου. 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των  οικονοµικών  καταστάσεων της µητρικής εταιρείας  των 

χρήσεων   2010 και 2009 είναι οι κάτωθι:  

 
 

01/07/2009 
30/06/2010 

01/07/2008 
30/06/2009 

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού 0,32 0,25 

Οικονοµικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,57 0,87 

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 0,54 0,64 

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2,89 1,20 

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 1,75 1,14 

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού / Κύκλο Εργασιών 1,49 1,19 

 

• Το υπόλοιπο σωρευµένων ζηµιών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 14,617 εκατ. €. 

 

Σε επίπεδο οµίλου τα  βασικά Οικονοµικά  µεγέθη δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά από αυτά της 

µητρικής . Οι διαφοροποιήσεις παρατίθενται  κατωτέρω:  

• Ο Όµιλος κατά την διαχειριστική χρήση 1/7/2009 –30/6/2010 κατέληξε µε  ζηµίες µετά από φόρους 

9,293 εκατ. €,  έναντι ζηµιών 11,504 εκατ.€ της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης δηλαδή υπήρξε 

µία µείωση  των ζηµιών σε ποσοστό 19,23%. Το αποτέλεσµα  πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σηµείωσε µεταβολή της τάξεως του 28,77% 

και ανέρχεται κατά την περίοδο 2009-2010 σε 4,123 εκατ. € ζηµία από 5,788 εκατ. € ζηµία κατά την 

χρήση 2008-2009 . 

• Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 376 χιλ. € έναντι 749 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 49,35%.  

• Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2009-2010 ανήλθαν σε 1,253 εκατ.€  από τις οποίες  1,197 εκατ. € 

αφορούν κυρίως σε προσθήκες της µητρικής και  56 χιλ. € που αφορούν κυρίως  σε δαπάνες για 

αγορά αγροτεµαχίων  της θυγατρικής  Selected Volt Α.Ε. 
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• Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού του οµίλου ανέρχεται σε 135,633 εκατ.  € έναντι 

134,403  εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης.  Το συνολικό αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό 

του Οµίλου ανέρχεται στις 30.6.2010 σε 65,495 εκατ.  €  έναντι 68,730 εκατ. € στις 30.06.2009. 

• Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Οµίλου παρουσίασε αύξηση κατά  13,320 εκατ. € ,  από 23,809 

εκατ. € στις 30.06.2009  σε 37,130 εκατ. € στις 30.06.2010 . Ειδικότερα η διαφορά οφείλεται κυρίως  

στη αύξηση των διαθεσίµων  από εισροή κεφαλαίων από τραπεζικό δανεισµό µε εγγύηση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου της µητρικής καθώς επίσης και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  της 

θυγατρικής Selected Volt Α.Ε. 

• Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 34,229 εκατ.€ στις 30.06.2010  έναντι 43,522 εκατ. € στις 

30.06.2009 διαφορά που προκύπτει  από τις ζηµίες χρήσης ποσού € 9,293. 

• Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζονται µειωµένες  κατά την 30.06.2010   και 

διαµορφώνονται σε 18,652 εκατ. € από 20,015 εκατ. € στις 30.06.2009.  

• Το υπόλοιπο σωρευµένων ζηµιών  σε νέο του οµίλου ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 15,555 

εκατ.€. 

 

Σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης 
 

• Η εταιρεία προχώρησε σε µετατροπή  µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού  σε µακροπρόθεσµο 

κάνοντας χρήση απόφασης για εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου ύψους 12 εκατ. €  µε τις πιστώτριες 

τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ALPHA BANK και EUROBANK EFG διάρκειας 10 

ετών µε αποπληρωµή  σε εξαµηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από 31.12.2010.Επίσης µε την ίδια 

απόφαση έλαβε χορήγηση για  κεφάλαιο κίνησης ύψους 13 εκατ.€ . 

• Η εταιρεία κατά την 30.6.2010 κατείχε 262.505  ίδιες µετοχές συνολικής αξίας κτήσης 82.797,78 

ευρώ, επί συνόλου µετοχών 52.329.801, ήτοι ποσοστό 0,50 %.Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής την 

30.6.2010 ήταν 0,37 € και συνεπώς η εύλογη αξία των ιδίων µετοχών ανέρχεται στο ποσό των € 

97.126,85.Επίσης η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης ακύρωσε σύµφωνα µε το νόµο 949.604 

ίδιες µετοχές µε συνολική αξία κτήσης 649.572,53 € µε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 

284.881,20€ και των λοιπών αποθεµατικών κατά 364.691,33.   

•  Οι θυγατρικές εταιρείες δεν κατέχουν µετοχές της εταιρείας. 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 

       Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

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

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

δεν µπορεί να έχει επιπτώσεις στην θέση στης εταιρείας.   

        β.Πιστωτικός κίνδυνος 

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

στην εταιρεία ασφάλεια των απαιτήσεών της. Επίσης η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης είχε  

ασφαλίσει σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεών της έναντι κινδύνου επισφάλειας  είσπραξης . 

        γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

• Η πολιτική των ανταγωνιστικών χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία  να επιβάλλουν δασµούς στις 

εξαγωγές τους ,φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις πωλήσεις των ευρωπαϊκών κλωστηρίων .Αν όµως 

αρθούν  οι δασµοί τότε µπορεί να υπάρξει µείωση  της ζήτησης των προϊόντων. 

       δ. Κίνδυνος µεταβολής τιµής Α΄ύλης  

•  Μεγάλη συµµετοχή στο τελικό κόστος των παραγόµενων προϊόντων της εταιρείας έχει η πρώτη ύλη  

(σύσπορο και εκκοκκισµένο βαµβάκι) η οποία εκτός των κανόνων της αγοράς (προσφορά – ζήτηση ) 

επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες όπως η ισοτιµία ευρώ – δολαρίου. Η εταιρεία πλήρως 

καθετοποιηµένη µε δικά της εκκοκκιστήρια βάµβακος φροντίζει να  εξασφαλίζει µεγάλο µέρος από την  

Α΄υλη µε δικά της αποθέµατα .     

        ε. Κίνδυνος αγοράς  

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

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

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

σε διαφορετική διαχείριση  αποθεµατοποίησης. 

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

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

απαιτήσεων σε δολάρια κατά την 30.06.2010 δεν επιφέρουν σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο.   
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        στ .Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των  

            επιτοκίων  

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

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

δανεισµό. 

• Η διάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και του οµίλου κατά την 30.6.2010 έχει ως 

εξής: 

• Μακροπρόθεσµος δανεισµός                                                44.556.218,86  

• Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού                4.443.034,18               40.113.184,68 

• Βραχυπρόθεσµος   δανεισµός                                                                                      15.111.392,92 

•         Σύνολο δανεισµού οµίλου                                                                                  55.224.577,60 

• Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου  ανέρχεται σε 55.224.577,60€.   

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

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

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

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά  291.097,35 ευρώ. 

• 2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια του οµίλου σε αυτή την 

περίπτωση θα αυξάνονταν  κατά  291.097,35 ευρώ. 

 

    ζ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

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

διαχείρισης του συγκεκριµένου κινδύνου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της 

Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, 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 

διατηρεί µετρητά και καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

ρευστότητας για διάστηµα τουλάχιστον έως και 40 ηµερών.     

η .Κίνδυνος χρηµατοοικονοµικών παραγώγων  

• Η εταιρεία κάνει χρήση παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Όµως λόγω του µικρού αριθµού και 

ποσού των συµβολαίων ο κίνδυνος περιορίζεται. Λόγω του δυσµενούς κλίµατος των χρηµαταγορών 

δεν διενήργησε διαπραγµατεύσεις κατά την χρήση που έληξε 30.6.2010. Κατά την 30.06.2010 η 

εταιρεία δεν έχει στη κατοχή της παράγωγα.  
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Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας και του οµίλου  
 

• Η διαφαινόµενη αύξηση των τιµών πώλησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς το παρόν 

δεν εξισορροπεί το συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής των προϊόντων .Παράγοντες όπως η 

ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου που επηρεάζει άµεσα το κόστος της πρώτης ύλης , η πολιτική 

χρηµατοδότησης των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις και οι αποφάσεις της πολιτείας για στήριξη των 

ακόµη ζωντανών επιχειρήσεων θα βοηθήσουν στο να επανέλθει η κλωστοϋφαντουργία σε θετικά 

αποτελέσµατα .Η αναδιάρθρωση των οργανωτικών και λειτουργικών δοµών της εταιρείας έχει 

ολοκληρωθεί και βασικός  στόχος της διοίκησης  παραµένει η µείωση των ζηµιών που εµφανίζει  κατά 

τα  τελευταία έτη. 

• Ο στρατηγικός σχεδιασµός της διοίκησης  µε την  δραστηριοποίηση του οµίλου  στον ενεργειακό κλάδο 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας  µέσω θυγατρικών της εταιρειών  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε»  αρχίζει να υλοποιείται  .Το µεγάλο  

φωτοβλταϊκό πάρκο ισχύος  9,99 ΜW το οποίο θα υλοποιηθεί από την ελεγχόµενη εµµέσως κατά 

100% θυγατρική εταιρεία SELECTED VOLT A.E.E ,  στην θέση «Βαµβακού» του ∆ήµου Πολυδάµαντα  

κατά τις εκτιµήσεις της διοίκησης θα είναι έτοιµο έως το τέλος Φεβρουαρίου  2011.  

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

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

 
 

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

• Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆ΛΠ 24 θεωρούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε  κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή και διοίκηση µε την εταιρεία,  συγγενείς µε αυτήν εταιρείες , καθώς επίσης 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά στελέχη.   

• Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν ενοικιάσεις χώρων της µητρικής προς τις θυγατρικές 

και συγγενείς εταιρείες και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών της µητρικής,  αφορούν σε  ενοικίαση 

γραφείων διοίκησης .Οι αµοιβές διευθυντικών  στελεχών και µελών διοίκησης, αφορούν 

καταβληθείσες αµοιβές στα Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά  µέλη, καθώς καταβληθείσες και µη, αµοιβές  

εκτελεστικών µελών ∆ιοίκησης βάσει απόφασης της Γ.Σ, καθώς επίσης και αµοιβές στελεχών για 

υπηρεσίες εξηρτηµένης  εργασίας. Παρατίθεται πίνακας συναλλαγών κατά την χρήση 2009-2010 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24.  
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Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  

Πωλήτρια εταιρεία Αγοράστρια εταιρεία 
Ποσά 

συναλλαγής 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 131.583,78 

Σύνολα   131.583,78 

 

 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  

Πωλήτρια εταιρεία Αγοράστρια εταιρεία 
Ποσά 

συναλλαγής 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 

ΑΦΟΙ ∆ΟΝΤΑ ΑΕΒΕΒ 2.091,99 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 915.034,47 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.038,36 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ 1.038,36 

Σύνολα   919.203,18 

 

 

Υπόλοιπα απαιτήσεων 

Εταιρεία Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

ΑΦΟΙ ∆ΟΝΤΑ ΑΕΒΕΒ 0,00 0,00 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 109.635,12 109.635,12 

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 1.183.996,11 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 302.000,00 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ 0,00 0,00 

Σύνολα 109,635,12 1.595.631,23 

 

•        ∆εν υπάρχουν υπόλοιπα  υποχρεώσεων 
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Συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης  

Εταιρεία Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

Αµοιβές και µισθοί ∆ιευθυντικών Στελεχών & µελών ∆ιοίκησης  558.252,99 558.252,99 

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00 

 

 

Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
 

Παρατίθενται  τα σηµαντικότερα  γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήση µέχρι σήµερα. 

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

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

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

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

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

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

SELECTED VOLT ΑΕ. Οι εργασίες άρχισαν στις  αρχές Σεπτεµβρίου 2010 και αναµένεται να 

ολοκληρωθούν  τον Φεβρουάριο του 2011. Το κόστος της επένδυσης προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει 

σε 27.000.000 € περίπου.  

• Με απόφαση της 6.9.2010 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κατά 

3.350.000 € µε σκοπό την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων και αποπληρωµή µέρους του 

δανεισµού της εταιρείας.   

 

 
Πρόσθετες πληροφορίες σύµφωνα  µε το άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/2007 
  
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

• Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 15.698.940,30 και διαιρείται σε 52.329.801 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

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

(Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης»)  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

• Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. 
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• Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το 

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

που κατέχουν. 

 

2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

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

περιορισµοί στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 

 

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

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

του συνολικού αριθµού των µετοχών  κατά στη 30η Ιουνίου 2010 παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

 ΜΕΤΟΧΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,16% άµεση συµµετοχή 

∆ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,18% άµεση συµµετοχή 

∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,18% άµεση συµµετοχή 

∆ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,50% άµεση συµµετοχή 

∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,56% άµεση συµµετοχή 

 

Εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων δεν υπάρχει άλλος µέτοχος µε ποσοστό  µεγαλύτερο του 5%. 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

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

 

5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

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

 

6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 

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

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

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

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

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

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

•  

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

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

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

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

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

διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας.  

 

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

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

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

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

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

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

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

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

πρότασης. 

 
Επεξηγηµατική έκθεση επί των προσθέτων πληροφοριών άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/2007 
 

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 Ιουλίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ένα και εξήντα λεπτών 

(89.901,60) λόγω ακύρωσης διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα δύο ιδίων 

µετοχών της εταιρείας (299.672). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28 ∆εκεµβρίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ και ενενήντα  

λεπτών (90.468,90) λόγω ακύρωσης τριακοσίων µία  χιλιάδων  πεντακοσίων εξήντα τριών  ιδίων 

µετοχών της εταιρείας (301.563). 
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• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29 Μαρτίου 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων  χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδοµήντα  

λεπτών (104.510,70) λόγω ακύρωσης τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων  τριακοσίων εξήντα εννέα  

ιδίων µετοχών της εταιρείας (348.369). 

• Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω µείωση ανέρχεται σε δέκα 

πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες ενενήντα οκτώ  χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά 

(15.698.940,30) διαιρούµενο σε πενήντα δύο εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι εννέα  χιλιάδες οκτακόσιες 

µία (52.329.801) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. 

 

2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 
 

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

 

ΜΕΤΟΧΟΣ  30/6/2010 30/6/2009 

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,16% 43,66% 

∆ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,18% 7,05% 

∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,18% 7,05% 

∆ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,50% 5,40% 

∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,56% 5,46% 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 

5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 
 6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 
• ∆εν έγινε γνωστή στην εταιρεία ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της. 
 
 

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

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

• ∆εν υπάρχει διαφοροποίηση υπήρξε αλλαγή  από τις διατάξεις του  κ.ν 2190/1920. 
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8.Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών 

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

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

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

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

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

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  ανέρχονταν σε 1.212.109 ίδιες µετοχές και 

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

εκπεφρασµένη βούληση της διοίκησης για διανοµή στο προσωπικό. Αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την 

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

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

Σύµβουλος. Κατά τη διάρκεια της χρήσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 

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

2010 ακυρώθηκαν συνολικά 949.604 µε συνολική αξία κτήσης  649.572,53 , και έτσι το σύνολο των 

ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30.06.2010 ανέρχονταν σε 262.505 ίδιες µετοχές µε 

συνολική αξία κτήσης 82.797,78 € µε µέση τιµή κτήσης ανά µετοχή 0,32 €. 

 

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

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης 
 

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

• ∆εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
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Γ.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» 
 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την 

εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30 Ιουνίου 2010, τις εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και 

µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο 

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

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
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εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 

των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 

30 Ιουνίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

 Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού     

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 

 
Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 
Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 
 
 
 
 

Ευστάθιος Σ. Πρασσάς 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 12061 

 
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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∆.Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στοιχεία κατάστασης οικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2010 

(Ποσά Σε Ευρώ) 
  Σηµ. 30.06.2010 30.06.2009   30.06.2010 30.06.2009 

     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Ο Όµιλος  

  
Η Εταιρεία 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία            

Ενσώµατα πάγια 6 65.494.728,75 68.730.839,85   64.485.851,13 68.402.364,15

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 49.026,46 104.198,72   49.026,46 104.198,72

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 8 497.911,53 497.911,53   497.911,53 497.911,53

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  9 0,00 0,00   140.000,00 200.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 25.1 443.401,26 457.654,14   371.562,50 457.654,14

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   66.485.068,00 69.790.604,24  65.544.351,62 69.662.128,54

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Αποθέµατα 10 12.826.959,16 12.138.839,52  12.826.959,16 12.138.839,52

Εµπορικές απαιτήσεις 11 8.475.522,26 7.585.732,76  9.389.518,37 7.587.143,70

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 12 1.097.327,89 1.125.831,28  1.632.090,11 1.123.557,91

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 14.729.841,38 2.958.608,54  7.257.712,68 2.809.562,53

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  37.129.650,69 23.809.012,10  31.106.280,32 23.659.103,66

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  103.614.718,69 93.599.616,34 96.650.631,94 93.321.232,20

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής            

Μετοχικό Κεφάλαιο 14 15.698.940,30 15.983.821,50  15.698.940,30 15.983.821,50

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

Ιδιες µετοχές 15 -82.797,78 -732.370,31  -82.797,78 -732.370,31

Λοιπά αποθεµατικά 16.1 16.953.954,92 17.318.646,25  16.953.954,92 17.318.646,25

Αποτελέσµατα Εις Νέον 16.2 -15.555.046,94 -6.262.459,90  -14.617.057,91 -6.244.747,63

   34.229.571,99 43.522.159,03  35.167.561,02 43.539.871,30

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0,00 0,00  0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  34.229.571,99 43.522.159,03  35.167.561,02 43.539.871,30

Υποχρεώσεις            

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις            

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 25.2 8.138.078,69 8.362.872,10  8.138.078,69 8.362.872,10

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 17 593.894,01 684.898,38  593.894,01 684.898,38

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 18.1 40.113.184,68 18.930.000,00  40.113.184,68 18.930.000,00

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  19 1.887.970,73 2.084.312,10  1.887.970,73 2.084.312,10

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  50.733.128,11 30.062.082,58  50.733.128,11 30.062.082,58

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις            

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20.1 2.592.760,87 2.646.017,49  2.273.673,72 2.353.242,59

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 18.2 15.111.392,92 16.644.025,86  7.541.926,96 16.644.025,86

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 20.2 947.864,80 725.331,38  934.342,13 722.009,87

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  18.652.018,59 20.015.374,73  10.749.942,81 19.719.278,32

Σύνολο υποχρεώσεων  69.385.146,70 50.077.457,31  61.483.070,92 49.781.360,90

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  103.614.718,69 93.599.616,34  96.650.631,94 93.321.232,20

Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 30 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  27 

Κατάσταση Συνολικών εσόδων 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
  
  

Σηµ. 
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008  
30.06.2009 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Κύκλος εργασιών  5.1 32.059.395,30 29.996.025,37 32.059.395,30 29.996.025,37 

Κόστος Πωλήσεων  5.2 (36.697.023,21) (37.212.020,04) (36.697.023,21) (37.212.020,04) 

Μικτό αποτέλεσµα  5.3 (4.637.627,91) (7.215.994,67) (4.637.627,91) (7.215.994,67) 

Άλλα Έσοδα   21 376.338,00 749.196,47 379.452,98 750.607,41 

Έξοδα ∆ιάθεσης   (814.372,92) (672.953,84) (812.665,00) (672.953,84) 

Έξοδα ∆ιοίκησης   (1.481.104,75) (1.398.571,46) (1.319.018,32) (1.382.270,13) 

Άλλα Έξοδα   22 (1.025.238,61) (1.097.428,14) (952.290,30) (1.097.428,14) 

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως   (7.582.006,19) (9.635.751,64) (7.342.148,55) (9.618.039,37) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   110.385,75 783.489,42 369.030,72 778.897,00 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (2.032.445,29) (3.024.321,16) (1.538.832,38) (3.019.728,74) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  23 (1.922.059,54) (2.240.831,74) (1.169.801,66) (2.240.831,74) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων   (9.504.065,73) (11.876.583,38) (8.511.950,21) (11.858.871,11) 

Φόρος εισοδήµατος  24 (104.767,60) 372.090,21 (176.606,36) 372.090,21 

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου (Α)   (9.608.833,33) (11.504.493,17) (8.688.556,57) (11.486.780,90) 

Ιδιοκτήτες µητρικής   (9.608.833,33) (11.504.493,17) (8.688.556,57) (11.486.780,90) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο   (9.608.833,33) (11.504.493,17) (8.688.556,57) (11.486.780,90) 

Μείωση αναβαλλόµενης φορολογίας 25.3 316.246,29 0,00 316.246,29 0,00 

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β)   316.246,29 0,00 316.246,29 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από 
φόρους (Α+Β) 

  (9.292.587,04) (11.504.493,17) (8.372.310,28) (11.486.780,90) 

Ιδιοκτήτες µητρικής   (9.292.587,04) (11.504.493,17) (8.372.310,28) (11.486.780,90) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο   (9.292.587,04) (11.504.493,17) (8.372.310,28) (11.486.780,90) 

Κέρδη /Ζηµίες ανά µετοχή σε ευρώ  26 (0,1845) (0,2210) (0,1669) (0,2206) 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

  (7.582.006,19) (9.635.751,64) (7.342.148,55) (9.618.039,37) 

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

  (4.123.494,77) (5.788.740,55) (3.883.586,18) (5.771.028,28) 

 
 
 
 
Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 30 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Οµίλου 

 

  Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές 
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα εις 

νέον 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.07.2008   15.983.821,50 17.214.521,49 -660.113,08 17.318.646,25 5.242.033,27 55.098.909,43 

 Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 

      -11.504.493,17 -11.504.493,17

Αγορά ιδίων µετοχών  14    -72.257,23   -72.257,23

Υπόλοιπα 30.06.2009  15.983.821,50 17.214.521,49 -732.370,31 17.318.646,25 -6.262.459,90 43.522.159,03

             

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

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 

      -9.292.587,04 -9.292.587,04

Μείωση µετοχικού 
κεφαλαίου 

 -284.881,20     -284.881,20

Ακύρωση ιδίων µετοχών  14    649.572,53 -364.691,33  284.881,20

Υπόλοιπα 30.06.2010  15.698.940,30 17.214.521,49 -82.797,78 16.953.954,92 -15.555.046,94 34.229.571,99

 

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας 

 

  Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές 
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα εις 

νέον 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.07.2008   15.983.821,50 17.214.521,49 -660.113,08 17.318.646,25 5.242.033,27 55.098.909,43 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 

      -11.486.780,90 -11.486.780,90

Αγορά ιδίων µετοχών  14    -72.257,23   -72.257,23

Υπόλοιπα 30.06.2009  15.983.821,50 17.214.521,49 -732.370,31 17.318.646,25 -6.244.747,63 43.539.871,30

             

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

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 

      -8.372.310,28 -8.372.310,28

Μείωση µετοχικού 
κεφαλαίου 

 -284.881,20     -284.881,20

Ακύρωση ιδίων µετοχών  14    649.572,53 -364.691,33  284.881,20

Υπόλοιπα 30.06.2010  15.698.940,30 17.214.521,49 -82.797,78 16.953.954,92 -14.617.057,91 35.167.561,02

 
 

Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 30 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

 
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

 Λειτουργικές δραστηριότητες          

 Εισπράξεις από απαιτήσεις   30.067.264,72 31.474.511,36  30.062.890,74 31.474.511,36

Πληρωµές σε προµηθευτές, 
εργαζοµένους, κλπ.   

-35.552.573,69 -27.074.018,59  -35.365.677,90 -27.351.540,30

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) 
φόρων   

-283.209,34 -291.871,16  -206.477,30 -291.871,16

Τόκοι πληρωθέντες   -1.563.894,34 -2.360.440,36  -1.069.290,64 -2.360.440,36

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α)   

-7.332.412,65 1.748.181,25  -6.578.555,10 1.470.659,54

 Επενδυτικές δραστηριότητες          

Πληρωµές για την απόκτηση 
ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων   

-230.722,89 -1.308.023,85  -196.376,77 -979.548,15

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων 
και αυλων παγίων στοιχείων 

0,00 375.977,83  0,00 375.977,83

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση 
(αγορά) θυγατρικών ,συγγενών 
,κοινοπραξιών κπλ 

-7.375.000,00 0,00  60.000,00 -200.000,00

Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές 0,00 0,00  -572.000,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   110.385,75 58.940,46  80.565,35 58.940,46

Σύνολο εισροών /(εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β)   

-7.495.337,14 -873.105,56  -627.811,42 -744.629,86

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

7.375.000,00 0,00  0,00 0,00

 Εισπράξεις από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια   

20.569.465,96 0,00  13.000.000,00 0,00

 Εξοφλήσεις δανείων   -1.345.483,33 0,00  -1.345.483,33 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 -15.173,68  0,00 -15.173,68

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

26.598.982,63 -15.173,68  11.654.516,67 -15.173,68

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

11.771.232,84 859.902,01  4.448.150,15 710.856,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης χρήσης   

2.958.608,54 2.098.706,53  2.809.562,53 2.098.706,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης χρήσης  

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

Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 30 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 

1.∆οµή του Οµίλου 

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

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

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

παραγωγή νηµάτων  και τον εξευγενισµό νηµάτων. 

• Οι θυγατρικές εταιρείες SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ Α.Ε θα 

δραστηριοποιηθούν  στην λειτουργία µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών ,στην παραγωγή και 

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

ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες.  

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

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

κατά την 30η Ιουνίου 2010  ανήρχετο σε  358 άτοµα.  Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην 

κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

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

της 30.06.2010 είναι οι εξής: 

α/α Επωνυµία  
Χώρα  
εγκ/σης 

Σχέση 
συµµετοχής 

Ποσοστό 
συµµετοχής 
30.06.2010 

Μέθοδος 
Ενοποίησης  

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

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

3 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΕ  Ελλάδα Έµµεση 100,00% Ολική ενοποίηση 

 
• Το διοικητικό συµβούλιο της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ µε την από  31.07.2009 απόφαση  

του ενέκρινε τη µεταβίβαση του  100% των µετοχών της εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο κεφάλαιο της οποίας η µητρική συµµετείχε σε ποσοστό 100%, στην 

επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

αντί τιµήµατος 60.000 € ήτοι 6.000 µετοχές µε αξία 10 € έκαστη, κατόπιν της σχετικής 

έκθεσης αποτίµησης των ορκωτών ελεγκτών Παναγιώτη Πάτση και Αντωνίου Προκοπίδη της 

ελεγκτικής εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Η ως άνω µεταβίβαση αποφασίσθηκε  για τη 

καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτικών σχεδίων του οµίλου. 
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• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 της θυγατρικής 

Selected volt Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 7.375.000€ µε 

καταβολή µετρητών .  

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 28ης ∆εκεµβρίου 2009 εκλέχθηκε  

9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

• Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ορισθεί µέχρι την 28η ∆εκεµβρίου  2011 και παρατείνεται 

εκ του καταστατικού της εταιρείας  έως την επόµενη Γενική Συνέλευση. 

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

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

Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

 1.Ηλίας Απ. ∆οντάς Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος 

 2.Ευριπίδης Χαρ. ∆οντάς  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 

 3.Aπόστολος Ηλ. ∆οντάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος ,εκτελεστικό µέλος 

 4.Απόστολος Ιωαν. ∆οντάς Εκτελεστικό µέλος 

5.Αρετή Ανδρ. Αρσενοπούλου Εκτελεστικό µέλος 

 6.Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος Μη εκτελεστικό µέλος 

 7.Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 8.Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

9.Γεώργιος Μέργος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:  

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 28 Σεπτεµβρίου  2010 ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και 

ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις της χρήσεως 1/7/2009 –30/06/2010 . 
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Μετοχικό Κεφάλαιο –Μέτοχοι 

• Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 52.329.801 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

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

σηµειώσεις των ετησίων  οικονοµικών καταστάσεων στην παράγραφο 13.  

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

ανώνυµες κοινές σε ονοµαστικές κοινές. 

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

Αθηνών τον Απρίλιο του 1991. 

 
∆ικαιώµατα –Υποχρεώσεις Μετόχων 

• Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων που ενσωµατώνονται στους άϋλους τίτλους της 

Εταιρείας καθορίζονται : 

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

• από τους όρους του καταστατικού της Εταιρείας. 

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

λαµβάνονται µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 

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

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

περιοριστικότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. 

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

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

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

(10)  µετοχές. 

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

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

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

και σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. 

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

οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 

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

Γενικών Συνελεύσεων. 

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

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

να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισµα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της 

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

τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 

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

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

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

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

δικαστηρίων της έδρας της. 

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

Συνέλευση της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου.  

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

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

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

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

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

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

Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. 

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

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ελεγκτών της Εταιρείας. 

• Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να 

ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσότερων ελεγκτών 

ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 και µπορούν να 

ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από της καταθέσεως της 

αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες Μέτοχοι, οφείλουν να 

αναγράφουν τα θέµατα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

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

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

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

δια του Τύπου. 

• Τα µερίσµατα, τα οποία δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, 
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παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 

• Τα κέρδη των εταιρειών βαρύνονται µε φόρο πριν από οποιαδήποτε διανοµή .Ο φόρος υπολογίζεται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.   

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

Ισολογισµού από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος  

2.1 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 
 

• Η διοίκηση του οµίλου και της εταιρείας αξιοποιώντας αφ’ ενός το αναβαθµισµένο µηχανογραφικό 

σύστηµα και αφ’ ετέρου τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 8  «Λογιστικές 

πολιτικές ,Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη» προέβη στην αλλαγή της µεθόδου 

παρουσίασης της κατάστασης των ταµιακών ροών. Έτσι από τη χρήση 2009 – 2010 η παρουσίαση της 

κατάστασης των ταµιακών ροών του οµίλου και της εταιρείας θα γίνεται µε την άµεση µέθοδο αντί της 

έµµεσης µεθόδου η οποία αποτέλεσε τη µέθοδο παρουσίασης της κατάστασης ταµιακών ροών µέχρι 

και τη χρήση 2008 – 2009. Εκτιµάται ότι η άµεση µέθοδος παρέχει πληροφορίες, που µπορεί να είναι 

χρήσιµες στην εκτίµηση µελλοντικών ταµιακών ροών και οι οποίες δεν είναι προσιτές µε την έµµεση 

µέθοδο. Στη συνέχεια  παρατίθεται η κατάσταση των ταµιακών ροών της συγκριτικής στήλης 

(περιόδου 01.07.2008 – 30.06.2009) όπως καταρτίστηκε σύµφωνα µε την άµεση µέθοδο καθώς 

επίσης και όπως δηµοσιεύτηκε στις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.07.2008 – 

30.06.2009 (έµµεση µέθοδος). 
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• Άµεση µέθοδος 

                                                                                      Ο Όµιλος                     Η Εταιρεία 

  
01.07.2008  
30.06.2009 

  
01.07.2008  
30.06.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

 Εισπράξεις από απαιτήσεις   31.474.511,36   31.474.511,36
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.   -27.074.018,59   -27.351.540,30
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων   -291.871,16   -291.871,16
Τόκοι πληρωθέντες  -2.360.440,36   -2.360.440,36

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)   

1.748.181,25   1.470.659,54

Επενδυτικές δραστηριότητες       
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων 
παγ.στοιχείων  

-1.308.023,85   -979.548,15

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων &αυλων 
παγ.στοιχ. 

375.977,83  375.977,83

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) 
θυγατρικών ,συγγενών ,κοινοπραξιών κπλ 

0,00   -200.000,00

Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές 0,00   0.00 
Τόκοι εισπραχθέντες   58.940,46   58.940,46
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)   

-873.105,56   -744.629,86

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες        
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00   0,00
 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   0,00   0,00
 Εξοφλήσεις δανείων   0,00   0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -15.173,68   -15.173,68
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστ(γ)   

-15.173,68 -15.173,68

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

859.902,01   710.856,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.098.706,53   2.098.706,53
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης   2.958.608,54   2.809.562,53
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Έµµεση µέθοδος  

                                                                                    Ο Όµιλος                          Η Εταιρεία 

  30.06.2009 30.06.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζέµενες 
δραστηριότητες) 

-11.876.583,38 -11.858.871,11

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 3.989.668,98 3.989.668,98
Προβλέψεις 44.341,77 44.341,77
Συναλλαγµατικές διαφορές -145.825,36 -145.825,36
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη 
και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

96.906,60 96.906,60

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.141.594,38 2.141.594,38

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8.509.363,80 8.509.363,80

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.624.146,14 1.626.419,51

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
(πλην τραπεζών) 

16.879,84 -280.627,51

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα 

-2.360.440,36 -2.360.440,36

Καταβεβληµένοι φόροι -291.871,16 -291.871,16

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

1.748.181,25 1.470.659,54

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά Θυγατρικών,συγγενών 
,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 

0,00 -200.000,00

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 

-1.308.023,85 -979.548,15

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
και άϋλων παγίων 

375.977,83 375.977,83

Τόκοι εισπραχθέντες 58.940,46 58.940,46

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

-873.105,56 -744.629,86

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια 

0,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 

0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα -15.173,68 -15.173,68

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

-15.173,68 -15.173,68

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

859.902,01 710.856,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης χρήσης 

2.098.706,53 2.098.706,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης χρήσης 

2.958.608,54 2.809.562,53
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2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

• Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του 

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

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

χρησιµοποιήθηκε ως αναπροσαρµοσµένο κόστος κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία.  

• Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας, της χρήσης 1/7/2009 

έως 30/06/2010 καθώς και της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα  µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και των διερµηνειών που 

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

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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

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

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2009. 

• Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α.: Σύµφωνα µε  την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία  1606/2002 

και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες 

που είναι εισηγµένες  σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) 

υποχρεούνται να ετοιµάζουν  τις οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν  µετά  

την 1η Ιανουαρίου 2005,  σύµφωνα µε  τα ∆.Π.Χ.Α. Βάσει του ∆.Π.Χ.Α. 1 και της προαναφερθείσας 

ελληνικής νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α, τουλάχιστον για µία χρήση (1 Ιουλίου 2005 έως 30 

Ιουνίου 2006). 

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

∆.Π.Χ.Α. σε εύλογες αξίες και χρησιµοποίησε τις εύλογες αξίες αυτές ως αναπροσαρµοσµένο κόστος 

κατά την συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Όσον αφορά τη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 

του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών ζηµιών και 

κερδών αναγνωρίσθηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση  κατά την ηµεροµηνία µετάβασης  στα 

∆.Π.Χ.Α. 

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

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

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

σαφείς ενδείξεις ότι αυτές οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες. 
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2.3 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων  
 

• Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως 

ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρίας και του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή 

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

       1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την 1 Ιανουαρίου 2010 

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

          (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010). 

• Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη 

φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου 

και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις 

παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη  

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη 

µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.  

 

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

          (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). 

• Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό 

χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς 

στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή 

υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου.  

 

         ∆ΠΧΑ 3, Επιχειρηµατικές συνενώσεις – αναθεώρηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

         ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να εφαρµόζει την µέθοδο της αγοράς στις επιχειρηµατικές  

συνενώσεις, µε µερικές σηµαντικές αλλαγές. Για παράδειγµα όλες οι πληρωµές για την εξαγορά µιας 

επιχείρησης πρέπει να καταχωρηθούν στην εύλογη τους αξία την ηµεροµηνία της εξαγοράς, µε τις 

ενδεχόµενες πληρωµές ταξινοµηµένες σαν χρέος επανεκτιµηµένες µεταγενέστερα µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων. Υπάρχει µια επιλογή στην βάση κάθε ξεχωριστής εξαγοράς να επιµετρηθεί η µειοψηφική 

συµµετοχή στην εξαγορασθείσα οντότητα, είτε σε εύλογη αξία είτε κατά το ποσοστό της εν λόγω 

µειοψηφικής συµµετοχής στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτηθείσας εταιρείας , που αναλογεί στο 
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ενδιαφέρον του για µη έλεγχο της εταιρείας. Όλα τα σχετικά µε την εξαγορά κόστη θα πρέπει να 

λογιστικοποιηθούν στα έξοδα. Ο Όµιλος εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 3 σε όλες τις 

επιχειρηµατικές συνενώσεις από την 1 Ιανουαρίου 2010. 

 

          ∆ΠΧΑ 8 Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τοµείς  

• Η παράγραφος 34 τροποποιείται στο ως κατωτέρω νέο κείµενο που παρατίθεται πριν την τροποποίηση: 

• ...Για τους σκοπούς του παρόντος ∆ΠΧΑ, οµάδα οντοτήτων για τις οποίες αναφέρουσα οντότητα γνωρίζει 

ότι υπόκεινται σε κοινό έλεγχο, θεωρείται ενιαίος πελάτης.  Μια δηµόσια αρχή (εθνική, κρατική, 

περιφερειακή, εδαφική, τοπική ή ξένη και οι οντότητες οι οποίες, εν γνώσει της αναφέρουσας οικονοµικής 

οντότητας, θα τελούν υπό τον έλεγχο αυτής της δηµόσιας αρχής θεωρούνται ως ένας ενιαίος πελάτης.  

     Το ανωτέρω κείµενο τροποποιήθηκε και προστέθηκε η παράγραφος 36Β ως εξής: 

• ...Για τους σκοπούς του παρόντος ∆ΠΧΑ, οµάδα οντοτήτων για τις οποίες αναφέρουσα οντότητα γνωρίζει 

ότι υπόκεινται σε κοινό έλεγχο, θεωρείται ενιαίος πελάτης. Ωστόσο, απαιτείται κρίση προκειµένου να 

εκτιµηθεί εάν µια δηµόσια αρχή (συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών οργανισµών και παρόµοιων 

τοπικών, εθνικών ή διεθνών φορέων) και οι οντότητες οι οποίες, εν γνώσει της αναφέρουσας οικονοµικής 

οντότητας, τελούν υπό τον έλεγχο αυτής της δηµόσιας αρχής θεωρούνται ως ένας ενιαίος πελάτης. Κατά 

την εκτίµηση αυτή, η αναφέρουσα οντότητα λαµβάνει υπόψη την έκταση της οικονοµικής ολοκλήρωσης 

µεταξύ των οντοτήτων αυτών.  

• 36B Το ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (αναθεωρηµένο το 2009) τροποποίησε την 

παράγραφο 34 για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή µεταγενέστερα. Εάν µια 

οικονοµική οντότητα εφαρµόσει το ∆.Λ.Π. 24 (όπως τροποποιήθηκε το 2009) για προγενέστερη περίοδο, 

η τροποποίηση της παραγράφου 34 εφαρµόζεται και σε εκείνη την προγενέστερη περίοδο. Η τροποποίηση 

δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ εφαρµόζεται για τις 

περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 

• Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες  παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν 

επηρεάζει τις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.  
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         Ε∆∆ΠΧΑ 15: Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων 

• Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: Αν οι 

συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 ή του ∆ΛΠ 18. Πότε θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

• Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε 

αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω 

υπεργολάβων. Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συµφωνίες 

κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να 

περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Η ανωτέρω διερµηνεία δεν σχετίζεται µε 

τις λειτουργίες του οµίλου. 

       

        Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» (εφαρµόζεται  

        για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 

κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του 

οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες 

προϋποθέσεις.Η ανωτέρω διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις  του οµίλου. 

 

        Ε∆∆ΠΧΑ 17, -∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες (εφαρµόζεται για ετήσιες 

         λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της διανοµής µη χρηµατικών περιουσιακών 

στοιχείων όταν η υποχρέωση έχει υποβληθεί και η διανοµή έχει λάβει χώρα. Αυτή, περιλαµβάνει διανοµή 

τόσο συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων όσο και πιο περίπλοκες συναλλαγές, όπως διασπάσεις 

εταιρειών. Οι εν λόγω οδηγίες δεν έχουν εφαρµογή όταν το περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται 

ελέγχεται από την ίδια οντότητα πριν και µετά την συναλλαγή, άρα δεν έχει σχέση µε διανοµές µεταξύ 

θυγατρικής και µητρικής εταιρείας, ούτε µε µεταβιβάσεις µεταξύ θυγατρικών οι οποίες θεωρούνται κατ’ 

εκτίµηση διανοµές. Επίσης δεν έχουν εφαρµογή εάν µια µητρική εταιρεία διανέµει µέρος της επένδυσης 

της σε µια θυγατρική, δηµιουργώντας µια µειοψηφική συµµετοχή αλλά διατηρώντας τον έλεγχο. Σε αυτήν 

την περίπτωση η διανοµή λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 27 (όπως 

τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008). Περαιτέρω, η διερµηνεία διευκρινίζει πως έχει εφαρµογή µόνο σε 

διανοµές όπου όλοι οι µέτοχοι λαµβάνουν ίση µεταχείριση. Εάν µια οντότητα διανέµει περιουσιακά στοιχεία 

στους µετόχους της οι οποίοι αποτελούν συγχρόνως µια µητρική εταιρεία και µη ελέγχουσα πλειοψηφία, 

ολόκληρη η διανοµή βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρµογής της διερµηνείας καθώς µέρος των 
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περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται ελέγχονται από την ίδια οντότητα πριν και µετά την 

µεταβίβαση. Η τροποποίηση αυτή δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες του Οµίλου.  

         Ε∆∆ΠΧΑ  18, Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές   

         περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Η διερµηνεία 18 διευκρινίζει τις προϋποθέσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες µία οντότητα 

λαµβάνει από έναν πελάτη, κάποιο ενσώµατο πάγιο, το οποίο η οντότητα πρέπει στη συνέχεια να 

χρησιµοποιήσει είτε για να συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο είτε για να παρέχει στον πελάτη απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όπως η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή 

νερού). Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή ενσώµατου παγίου έτσι ώστε να συνδεθεί ο 

πελάτης σε ένα δίκτυο ή να παρέχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών 

(ή και τα δύο). Η βασική αρχή της Ε∆∆ΠΧΑ 18 είναι ότι όταν τα ενσώµατα πάγια που µεταφέρονται από 

έναν πελάτη αποτελούν περιουσιακό στοιχείο στο πλαίσιο του IASB-πλαισίου από την πλευρά του 

αποδέκτη, ο αποδέκτης πρέπει να αναγνωρίσει το ενσώµατο πάγιο στις οικονοµικές του καταστάσεις. Αν ο 

πελάτης συνεχίζει να ελέγχει το προς µεταφορά ενσώµατο πάγιο, ο ορισµός του στοιχείου ενεργητικού δεν 

θα πληρείται ακόµη και εάν η ιδιοκτησία του ενσώµατου παγίου µεταβιβάζεται στη φυσικό αγαθό ή άλλη 

οντότητα αποδέκτη. Το τεκµαρτό κόστος αυτού του περιουσιακού στοιχείου είναι η εύλογη αξία του κατά 

την ηµεροµηνία της µεταβίβασης. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά διακριτές υπηρεσίες που λήφθηκαν από τον 

πελάτη σε αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει να χωρίσει την συναλλαγή σε 

επιµέρους συνιστώσες, όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 18. Η Ε∆∆ΠΧΑ 18, η οποία ισχύει για µεταφορές 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν ληφθεί κατά την ή µετά την 1 Ιουλίου, 2009, δεν σχετίζεται µε την 

δραστηριότητα του Οµίλου καθώς δεν έχουν ληφθεί περιουσιακά στοιχεία από πελάτες.  

 

         ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

        περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 

• Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 

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

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

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

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

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

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

Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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        ∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις – (τροποποίηση) (εφαρµόζεται για ετήσιες 

         λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο 

αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε 

περίπτωση απώλειας  του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετρείται σε εύλογη αξία 

και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 27 

τροποποιήθηκε επίσης µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009, για να 

διευκρινίσει ότι όταν µια επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και 

ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α.5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να 

εφαρµόζεται. Μεταξύ των άλλων αποσαφηνίζεται ότι οι µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε µια 

θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων 

κεφαλαίων. Το εν λόγω πρότυπο δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
2.3 Ενοποίηση 

 

(α) Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος, άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και 

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

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

που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Οι εξαγορές θυγατρικών εταιρειών λογίζονται βάσει της µεθόδου 

εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής  υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού 

που µεταφέρονται, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν κόστος που συνδέεται άµεσα µε την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιµα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες   υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική 

συνένωση επιµετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού 

συµµετοχής. Το πλεόνασµα του κόστους εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της 

εξαγοράς είναι µικρότερο από το µερίδιο του Οµίλου στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Συναλλαγές, 

υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται 

κατά την ενοποίηση. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή 

παρουσιάζει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 

θυγατρικών εταιρειών έχουν αναπροσαρµοσθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί 

από τον Όµιλο.  Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. 
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(β) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

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

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

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

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

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

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

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

αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των 

επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών 

µιας συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεµένη, δεν  αναγνωρίζονται επιπλέον 

ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της 

συνδεδεµένης. Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων 

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

λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Συµµετοχές του Οµίλου σε επιχειρήσεις µε ποσοστό 

συµµετοχής που κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50%, στις οποίες όµως ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να ασκήσει 

σηµαντική επιρροή σε αυτές, επειδή οι λοιποί µέτοχοι είτε µεµονωµένα είτε σε συµφωνία µεταξύ τους τις 

ελέγχουν ταξινοµούνται στην κατηγορία διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

 
2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα :  

 

• Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου 

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

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

περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές : 

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

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

εταιρεία λειτουργεί, δηλαδή το ευρώ. 

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

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

από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων 

που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία 
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ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα 

της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 
2.6 Ενσώµατα Πάγια:  

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

αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Τα µηχανήµατα, τα µεταφορικά µέσα  καθώς 

και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης  της αξίας τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση  

της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν  ως αναπροσαρµοσµένο κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α.. Η 

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

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

πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων 

εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

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

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

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

χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

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

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

ακίνητα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που 

υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι υπολειµµατικές 

αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο 

ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, 

οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 

Οι  αποσβέσεις των λοιπών παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης 

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

     

          Είδος Παγίου  
         Ωφέλιµη ζωή  

Βιοµηχανικά Κτίρια  και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων  66     έτη 

Λοιπά Κτίρια 55     έτη 

Μηχανήµατα &  λοιπός εξοπλισµός                                  9 έως 12,5 έτη 

Μεταφορικά µέσα 5       έτη 

Λοιπός εξοπλισµός 4 έως 8 έτη 

   

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

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

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

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

 
2.7  Κόστος ∆ανεισµού: 

• Η Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει το λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 

23, βάσει του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή 

κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων) προσαυξάνει την αξία κτήσης των παγίων που αφορά .  

2.8 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία:  

• Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

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

οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 έτη.Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του 

λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.  

2.9 Αποµείωση αξίας  Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: 

• Η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται  όποτε υπάρχει ένδειξη ότι 

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

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

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

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

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια αντικειµενική συναλλαγή µεταξύ µερών που 

γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά την αφαίρεση κάθε άµεσης δαπάνης διαθέσεως. Αξία 

χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται να 

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

τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  46 

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

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

µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

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

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

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

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

της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής. 

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

δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

  2.10 Επενδύσεις :  

        Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  

α) Παράγωγα 

• Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος, 

συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων  συµβάσεις ανταλλαγής νοµισµάτων και συµβάσεις χρηµατιστηριακών 

συµβολαίων. Αυτά καταχωρούνται στον ισολογισµό αρχικά στην εύλογη αξία τους την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής και αποτιµώνται µεταγενέστερα στην εκτιµηµένη εύλογη αξία τους. Η εκτιµηµένη εύλογη 

αξία υπολογίζεται µε βάση τις τρέχουσες τιµές και αναλύσεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Τα 

παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι θετική 

και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. Οι αναπροσαρµογές στην 

εύλογη αξία παραγώγων που αποκτώνται για σκοπούς εµπορίας καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. 

β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

• Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

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

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

στοιχείων. 

γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις 

• Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

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

διακρατήσει ως την λήξη τους. 
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δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

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

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

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

από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

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

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

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

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

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

καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές 

από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

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

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

καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή 

χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα 

κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  

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

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

οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών 

ταµιακών ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 

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

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

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

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

συµµετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

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

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

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

συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των 

αποτελεσµάτων. 
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2.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα:  

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

τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, άµεσης  ρευστοποίησης. 

2.12 Λογαριασµοί Απαιτήσεων:  

• Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία µετά από προβλέψεις για  µη  

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

είσπραξη  µέρους ή ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. 

2.13 Αποθέµατα: 

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

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

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

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

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

µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο:  

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

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

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

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

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

2.15 ∆ανεισµός:  

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

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

του πραγµατικού επιτοκίου.  

2.16 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: 

• Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση ως 

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

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

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται 

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

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

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

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

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

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό 
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επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

2.17 Παροχές στο προσωπικό: 

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

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

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

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίζεται µε βάση αναλογιστική µελέτη.  

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

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

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

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

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

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

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

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

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

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των 

συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε 

εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα 

χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

2.18 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα:  

• Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρµακευτικά από τον κύριο 

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

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

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

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

ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης στο προσωπικό της. 

2.19 Φόροι  εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος):  

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

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

τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως 

αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση 

τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η  αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
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τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες  φορολογικές επιπτώσεις από τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές 

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

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει 

διαθέσιµο  φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί  να 

αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την  

τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις  

φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές) µε την χρήση φορολογικών συντελεστών και 

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

Ισολογισµού. 

2.20 Προβλέψεις:  

• Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, 

καταχωρούνται όταν: 

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

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

• Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

2.21 Αναγνώριση εσόδων: 

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

και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

• Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία  παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

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

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

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

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

µήνες το πραγµατικό επιτόκιο ταυτίζεται µε το ονοµαστικό. 

• Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
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2.22 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα:  

• Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στην κατάσταση καθαρής 

θέσης του οµίλου και της εταιρείας  όταν ο όµιλος και η εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µίας 

τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του 

ισολογισµού   περιλαµβάνουν διαθέσιµα και τραπεζικό δανεισµό. Η εταιρεία κάνει χρήση παραγώγων  

για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών 

αναφέρονται στη συνέχεια. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, 

υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει του περιεχοµένου  των σχετικών συµβάσεων από 

τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως έξοδα  ή έσοδα 

αντίστοιχα. 

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

τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες 

λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους.  

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

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

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

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

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

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

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

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

παραγωγική διαδικασία. 

2.23 Κέρδη ανά Μετοχή:  

• Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µετά από φόρους, µε 

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

2.24 Ίδιες µετοχές: 

• Οι ίδιες µετοχές εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως, σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων 

κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση ή ακύρωση των ιδίων µετοχών, δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή 

ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων .Το τίµηµα πώλησης ή αγοράς και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες 

από την εκκαθάριση αναγνωρίζονται απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση.  

2.25 ∆ιανοµή µερισµάτων:  

• Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους  καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται 

από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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2.26 Μισθώσεις:  

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

τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

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

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

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

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

2.27 Κρατικές επιχορηγήσεις:  

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

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

των αντίστοιχων εξόδων. 

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

παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη 

διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

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

ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους 

όρους. 

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

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

που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

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

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται  ως 

έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη 

ωφέλιµη  ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  

 

3.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες  χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο πτώσης πωλήσεων, κίνδυνο µεταβολής α ύλης αγοράς, κίνδυνο αγοράς , 

κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών ,κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο χρηµατοοικονοµικών 

παραγώγων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη  προβλεψιµότητα των   

χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική 

οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από 
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το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική 

διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο 

κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

    α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

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

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

µπορεί να έχει επιπτώσεις στην θέση στης εταιρείας.     

   β. Πιστωτικός κίνδυνος 

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

στην εταιρεία ασφάλεια των απαιτήσεών της. Επίσης η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης είχε 

ασφαλίσει σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεών της έναντι κινδύνου επισφάλειας  είσπραξης . 

       γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

• Η πολιτική των ανταγωνιστικών χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία  ,να επιβάλλουν  δασµούς στις 

εξαγωγές τους , φαίνεται να επηρεάζει  θετικά τις πωλήσεις των ευρωπαϊκών κλωστηρίων .Αν όµως 

αρθούν  οι δασµοί τότε µπορεί να υπάρξει µείωση  της ζήτησης των προϊόντων. 

       δ. Κίνδυνος µεταβολής τιµής Α΄ύλης  

•  Μεγάλη συµµετοχή στο τελικό κόστος των παραγόµενων προϊόντων της εταιρείας έχει η πρώτη ύλη  

(σύσπορο και εκκοκκισµένο βαµβάκι) η οποία εκτός των κανόνων της αγοράς (προσφορά – ζήτηση ) 

επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες όπως η ισοτιµία ευρώ – δολαρίου. Η εταιρεία πλήρως 

καθετοποιηµένη µε δικά της εκκοκκιστήρια βάµβακος φροντίζει να  εξασφαλίζει µεγάλο µέρος από την  

Α΄υλη µε δικά της αποθέµατα .     

       ε. Κίνδυνος αγοράς  

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

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

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

σε διαφορετική διαχείριση  αποθεµατοποίησης. 

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

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

απαιτήσεων σε δολάρια κατά την 30.06.2010 δεν επιφέρουν σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο.   
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   στ .Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των  

            επιτοκίων  

•  Ο όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

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

δανεισµό.  Μια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5% θα επέφερε τις εξής 

µεταβολές στα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

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

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά  291.097,35,00 ευρώ. 

 

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

περίπτωση θα αυξάνονταν  κατά  291.097,35,00 ευρώ. 

    ζ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

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

διαχείρισης του συγκεκριµένου κινδύνου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της 

Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, 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 

διατηρεί µετρητά και καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

ρευστότητας για διάστηµα τουλάχιστον έως και 40 ηµερών.     

   η .Κίνδυνος χρηµατοοικονοµικών παραγώγων  

• Η εταιρεία κάνει χρήση παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Όµως λόγω του µικρού αριθµού και 

ποσού των συµβολαίων ο κίνδυνος περιορίζεται. Λόγω του δυσµενούς κλίµατος των χρηµαταγορών 

δεν διενήργησε διαπραγµατεύσεις κατά την χρήση που έληξε 30.6.2010. Κατά την 30.06.2010 η 

εταιρεία δεν έχει στη κατοχή της παράγωγα.  

3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών:  

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

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

ισολογισµού. 

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

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

στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

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

προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις 
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απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

4.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης:  

• Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Οµίλου, η ∆ιοίκηση  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 ∆ιοίκηση περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα 

και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές 

κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα 

κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους  12 µήνες έχουν ως εξής:  

• Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)  

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

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

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

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  

• 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 ∆ιοίκηση 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. 

• Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η 

αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση του δείκτη τιµών 

καταναλωτή και την εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν 

σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµηση τους.    

 

Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή 

των λογιστικών αρχών. 
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5.Λειτουργικοί τοµείς 

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

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

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

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

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

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

για τον οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 

Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι µονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά και οι γεωγραφικές περιοχές 

όπου αυτά διατίθενται. 

Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής : 

Κλωστοϋφαντουργία  

Η παραγωγική διαδικασία της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας γίνεται 

αποκλειστικά  στην Ελλάδα και στα εργοστάσιά της στα ΦΑΡΣΑΛΑ, στη ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ και στη ΛΑΜΙΑ. 

Από τα προϊόντα της, τα νήµατα  εκρού βαµβακερά  και τα φινιρισµένα βαµµένα νήµατα, απευθύνονται 

κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ελληνική αγορά. Το εκκοκκισµένο βαµβάκι όταν 

αυτό πωλείται εξάγεται κυρίως σε τρίτες χώρες. 

Ενέργεια 

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

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

ακόµη δραστηριότητα.  

 

Πληροφόρηση σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες 

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

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

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

Ο Όµιλος διαθέτει µεγάλο πλήθος προϊόντων και εµπορευµάτων κλωστοϋφαντουργίας και δεν 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

01/07/2009 
30/06/2010 

01/07/2008 
30/06/2009 

Πωλήσεις εκκοκκ. βάµβακος ιδίας παραγωγής 
113.269,63 1.160.414,81 

Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων  
23.883.525,06 20.644.662,73 

Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 3.348.651,74 3.895.435,92 

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 

1.424.330,80 1.523.439,29 

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 
1.727.249,09 1.518.496,05 

Πωλήσεις µοουτς 
568.497,02 391.904,18 

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 
316.194,16 81.602,68 

Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 
403.014,16 521.279,65 

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 
229.297,07 188.444,02 

Λοιπές πωλήσεις 45.366,57 70.346,04 

Σύνολα 
32.059.395,30 29.996.025,37 
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Η ανάλυση του αποτελέσµατος των τοµέων έχει ως εξής: 
30.6.2010 

 

  Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης 

Οµιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 32.059.395,30 0,00 32.059.395,30  0,00 32.059.395,30 

Κόστος Πωλήσεων (36.697.023,21) 0,00 (36.697.023,21) 0,00 (36.697.023,21) 

Μικτό αποτέλεσµα (4.637.627,91) 0,00 (4.637.627,91) 0,00 (4.637.627,91) 

Άλλα Έσοδα  379.452,98 0,10 379.453,08 -3.115,08 376.338,00 

Έξοδα ∆ιάθεσης (812.665,00) (1.707,92) (814.372,92) 0,00 (814.372,92) 

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.319.018,32) (165.150,56) (1.484.168,88) 3.064,13 (1.481.104,75) 

Αλλα Έξοδα  (952.290,30) (72.948,31) (1.025.238,61) 0,00 (1.025.238,61) 

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (7.342.148,55) (239.806,69) (7.581.955,24) (50,95) (7.582.006,19) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 369.030,72 29.820,40 398.851,12 (288.465,37) 110.385,75 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.538.832,38) (495.066,10) (2.033.898,48) 1.453,19 (2.032.445,29) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (1.169.801,66) (465.245,70) (1.635.047,36) (287.012,18) (1.922.059,54) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων (8.511.950,21) (705.052,39) (9.217.002,60) (287.063,13) (9.504.065,73) 

Φόρος εισοδήµατος (176.606,36) 20.846,77 (155.759,59) 50.991,99 (104.767,60) 

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου  µετα από 
φόρους 

(8.688.556,57) (684.205,62) (9.372.762,19) (236.071,14) (9.608.833,33) 

Ιδιοκτήτες µητρικής (8.688.556,57) (684.205,62) (9.372.762,19) (236.071,14) (9.608.833,33) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο (8.688.556,57) (684.205,62) (9.372.762,19) (236.071,14) (9.608.833,33) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 316.246,29 0,00 316.246,29 0,00 316.246,29 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από 
φόρους (Α+Β) 

(8.372.310,28) (684.205,62) (9.056.515,90) (236.071,14) (9.292.587,04) 

Ιδιοκτήτες µητρικής (8.372.310,28) (684.205,62) (9.056.515,90) (236.071,14) (9.292.587,04) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο (8.372.310,28) (684.205,62) (9.056.515,90) (236.071,14) (9.292.587,04) 
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30.6.2009 
 

  Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης 

Όµιλος 

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 29.996.025,37 0,00 29.996.025,37 0,00 29.996.025,37 

Κόστος Πωλήσεων (37.212.020,04) 0,00 (37.212.020,04) 0,00 (37.212.020,04) 

Μικτό αποτέλεσµα (7.215.994,67) 0,00 (7.215.994,67) 0,00 (7.215.994,67) 

Άλλα Έσοδα  750.607,41  0,00 750.607,41 (1.410,94) 749.196,47 

Έξοδα ∆ιάθεσης (672.953,84)  0,00 (672.953,84) 0,00 (672.953,84) 

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.382.270,13) (17.712,27) (1.399.982,40) 1.410,94 (1.398.571,46) 

Αλλα Έξοδα  (1.097.428,14) 0,00 (1.097.428,14) 0,00 (1.097.428,14) 

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (9.618.039,37) (17.712,27) (9.635.751,64) 0,00 (9.635.751,64) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 783.489,42 0,00 783.489,42 0,00 783.489,42 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.024.321,16) 0,00 (3.024.321,16) 0,00 (3.024.321,16) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (2.240.831,74) 0,00 (2.240.831,74) 0,00 (2.240.831,74) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων (11.858.871,11) (17.712,27) (11.876.583,38) 0,00 (11.876.583,38) 

Φόρος εισοδήµατος 372.090,21 0,00 372.090,21  0,00 372.090,21 

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου  µετα από 
φόρους 

(11.486.780,90) (17.712,27) (11.504.493,17) 0,00 (11.504.493,17) 

Ιδιοκτήτες µητρικής (11.486.780,90) (17.712,27) (11.504.493,17) 0,00 (11.504.493,17) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο (11.486.780,90) (17.712,27) (11.504.493,17) 0,00 (11.504.493,17) 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από 
φόρους (Α+Β) 

(11.486.780,90) (17.712,27) (11.504.493,17) 0,00 (11.504.493,17) 

Ιδιοκτήτες µητρικής (11.486.780,90) (17.712,27) (11.504.493,17) 0,00 (11.504.493,17) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο (11.486.780,90) (17.712,27) (11.504.493,17) 0,00 (11.504.493,17) 
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Επενδύσεις ανά τοµέα 
 

30.06.2010 Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης 

O Όµιλος 

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

Προσθήκες περιόδου 1.7.2009-30.06.2010 1.173.524,43 55.898,02 1.229.422,45 0,00 1.229.422,45 

 
 

30.6.2009 Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια Σύνολο 
Εγγραφές 
ενοποίησης 

O Όµιλος 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 68.506.562,87 328.475,70 68.835.038,57  0,00 68.835.038,57 

Προσθήκες περιόδου 1.7.2008-30.6.2009 252.460,98 328.475,70 580.936,68 0,00 580.936,68 

 

 

 

Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

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

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

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

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

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

5.1 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή 30.06.2010 και 30.06.2009 ο Όµιλος και η Εταιρεία 

1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010 1η Ιουλίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2009 

Ποσά σε ευρώ 
Ελλάδα 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο Ελλάδα 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Λοιπές Χώρες Σύνολο 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 9.186.471,90 18.233.361,52 494.110,03 27.913.943,45 8.824.154,44 15.461.059,06 1.681.789,68 25.967.003,18 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 248.758,22 118.833,25 15.865,29 383.456,76 338.876,26 298.636,51 5.322,66 642.835,43 

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  1.866.664,76 1.546.635,75 119.397,51 3.532.698,02 2.266.120,85 859.814,09 71.807,80 3.197.742,74 

Έσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 229.297,07 0,00 0,00 229.297,07 188.444,02 0,00 0,00 188.444,02 

Σύνολο εσόδων 11.531.191,95 19.898.830,52 629.372,83 32.059.395,30 11.617.595,57 16.619.509,66 1.758.920,14 29.996.025,37 

 

Η αύξησης των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο των τιµών των νηµάτων καθώς και σε µικρή ποσοτική άνοδο .Κατά  την κρινόµενη διαχειριστική 
περίοδο η διοίκηση δεν έκρινε σκόπιµο σε µία τόσο ρευστή οικονοµική συγκυρία να προβεί σε εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος  . 
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5.2.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή 30.06.2010 και 30.06.2009 ο Όµιλος και η Εταιρεία  
 
 

1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010 1η Ιουλίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2009 

Ποσά σε ευρώ 

Ελλάδα 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο Ελλάδα 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Λοιπές Χώρες Σύνολο 

Κόστος πωλήσεων προϊόντων 11.051.697,06 21.037.558,62 549.667,51 32.638.923,19 11.490.937,81 20.133.608,19 2.190.050,14 33.814.596,14 

Κόστος πωλήσεων εµπορευµάτων 223.712,87 106.209,20 14.570,24 344.492,31 255.568,25 225.220,87 4.014,16 484.803,28 

Κόστος πωλήσεων  λοιπών αποθεµάτων  1.847.862,71 1.388.551,16 123.970,40 3.360.384,27 2.047.839,27 776.993,45 64.890,99 2.889.723,71 

Κόστος πωλήσεων από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 353.223,44  0,00 0,00 353.223,44 22.896,91 0,00 0,00 22.896,91 

Σύνολο κόστους πωληθέντων  13.476.496,08 22.532.318,98 688.208,15 36.697.023,21 13.817.242,24 21.135.822,51 2.258.955,29 37.212.020,04 

 
Στο κόστος πωλήσεων συµπεριλαµβάνονται και τα άµεσα έξοδα πωλήσεων (µεταφορικά & προµήθειες διάθεσης) . 
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5.3.Μικτό αποτέλεσµα ανά γεωγραφική περιοχή 30.06.2010 και 30.06.2009 ο Όµιλος και η Εταιρεία 
 

1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010 1η Ιουλίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2009 

Ποσά σε ευρώ 
Ελλάδα 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο Ελλάδα 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο 

Μικτό αποτέλεσµα από πωλήσεις προϊόντων -1.865.225,16 -2.804.197,10 -55.557,48 -4.724.979,74 -2.666.783,37 -4.672.549,13 -508.260,46 -7.847.592,96 

Μικτό αποτέλεσµα  από πωλήσεις εµπορευµάτων 25.045,35 12.624,05 1.295,05 38.964,45 83.308,01 73.415,64 1.308,50 158.032,15 

Μικτό αποτέλεσµα  από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  18.802,05 158.084,59 -4.572,89 172.313,75 218.281,58 82.820,64 6.916,81 308.019,03 

Μικτό αποτέλεσµα  από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) -123.926,37 0,00 0,00 -123.926,37 165.547,11 0,00 0,00 165.547,11 

Σύνολο µικτού αποτελέσµατος -1.945.304,13 -2.633.488,46 -58.835,32 -4.637.627,91 -2.199.646,67 -4.516.312,85 -500.035,15 -7.215.994,67 

 
 

Η σηµαντική βελτίωση του µικτού αποτελέσµατος οφείλεται κυρίως α) στην σταδιακή αύξηση των τιµών των πωληθέντων προϊόντων  β)στην ορθολογική διαχείρηση αγοράς ά υλών και 
γ)στην απόδοση της µακροχρόνιας προσπάθειας µείωσης του κόστους παραγωγής.  
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6.Ενσώµατα πάγια 

6.1  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2010 ο Όµιλος  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – Οικόπεδα 
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα 

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

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλ & 
Προκαταβ. 

Σύνολο 

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

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις-
µεταφορές 

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

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Υπόλοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2010 
  

  
 

219.930,00 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων   
 
 
 

65.494.728,75 
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6.2  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2009 ο Όµιλος  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – Οικόπεδα 
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα 

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

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλ & 
Προκαταβ. 

Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/6/2008 3.713.229,27 36.949.982,11 86.165.095,80 1.951.159,06 5.498.331,51 14.225,00 134.292.022,75 

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, 
Βελτιώσεις-µεταφορές 

358.045,67 3.120,00 176.495,98  0,00  29.848,18 4.947,85 572.457,68 

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές 

-231.000,00 -14.050,82 -72.165,90 -143.474,50 -363,00 0,00 -461.054,22 

Σύνολο Αξίας  30/06/2009 3.840.274,94 36.939.051,29 86.269.425,88 1.807.684,56 5.527.816,69 19.172,85 134.403.426,21 

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

Μειώσεις Αποσβεσθέντων   0,00 -7.958,40 -68.743,68 -143.474,48 -362,99 0,00 -220.539,55 

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου   0,00 704.852,21 2.920.471,98 72.173,93 229.143,43 0,00 3.926.641,55 

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 696.893,81 2.851.728,30 -71.300,55 228.780,44 0,00 3.706.102,00 

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

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2009 3.840.274,94 33.397.692,83 28.899.722,32 315.767,00 1.169.728,79 19.172,85 67.642.358,73 

Υπόλοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2009 
  

  
 

1.088.481,12 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων   
 
 
 

68.730.839,85 
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6.3  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2010  η Εταιρεία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – Οικόπεδα Κτίρια - Τεχ. Έργα 
Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & Λοιπ. 
Μηχ. Εξοπλ. 

Μεταφορικά Μέσα 
Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις υπό 
Εκτέλ & Προκαταβ. 

Σύνολο 

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

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

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Υπόλοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2010 
  

  
 

219.930,00 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων   
 
 
 

64.485.851,13 
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6.4  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2009  η Εταιρεία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – Οικόπεδα Κτίρια - Τεχ. Έργα 
Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & Λοιπ. 
Μηχ. Εξοπλ. 

Μεταφορικά Μέσα 
Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις υπό 
Εκτέλ & Προκαταβ. 

Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/6/2008 3.713.229,27 36.949.982,11 86.165.095,80 1.951.159,06 5.498.331,51 14.225,00 134.292.022,75 

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις-
µεταφορές 

29.569,97 3.120,00 176.495,98  0,00  29.848,18 4.947,85 243.981,98 

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές 

-231.000,00 -14.050,82 -72.165,90 -143.474,50 -363,00 0,00 -461.054,22 

Σύνολο Αξίας  30/06/2009 3.511.799,24 36.939.051,29 86.269.425,88 1.807.684,56 5.527.816,69 19.172,85 134.074.950,51 

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

Μειώσεις Αποσβεσθέντων  0,00 -7.958,40 -68.743,68 -143.474,48 -362,99    0,00 -220.539,55 

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου   0,00 704.852,21 2.920.471,98 72.173,93 229.143,43 0,00 3.926.641,55 

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 696.893,81 2.851.728,30 -71.300,55 228.780,44 0,00 3.706.102,00 

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

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2009 3.511.799,24 33.397.692,83 28.899.722,32 315.767,00 1.169.728,79 19.172,85 67.313.883,03 

Υπόλοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2009 
  

  
 

1.088.481,12 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων   
 
 
 

68.402.364,15 

• 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  

Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων κατανεµήθηκαν στα αποτελέσµατα ως εξής : 

 Ο όµιλος  Η εταιρεία 

  
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

 
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Αποσβέσεις κτιρίων 685.083,77 704.852,21  685.032,82 704.852,21 

Αποσβέσεις µηχανηµάτων 2.635.376,56 2.920.471,98  2.635.376,56 2.920.471,98 

Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 65.973,99 72.173,93  65.973,99 72.173,93 

Αποσβέσεις επίπλων -λοιπού εξοπλισµού 210.548,11 229.143,43  210.548,11 229.143,43 

Σύνολο αποσβέσεων ενσώµατων παγίων 3.596.982,43 3.926.641,55  3.596.931,48 3.926.641,55 

Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 57.972,26 63.027,43  57.972,26 63.027,43 

Σύνολο αποσβέσεων 3.654.954,69 3.989.668,98  3.654.903,74 3.989.668,98 

Κατανέµονται σε :          

Κόστος Πωλήσεων 3.328.402,32 3.662.629,36  3.328.402,32 3.662.629,36 

Κοστος Αδράνειας  181.877,19 174.371,26  181.877,19 174.371,26 

Έξοδα ∆ιάθεσης 4.667,95 5.451,72  4.667,95 5.451,72 

Έξοδα ∆ιοίκησης 140.007,23 147.216,64  139.956,28 147.216,64 

Σύνολο  3.654.954,69 3.989.668,98  3.654.903,74 3.989.668,98 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Η Εταιρεία & ο Όµιλος 30.06.2010 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έξοδα αναδιοργάνωσης 

Κόστος Κτήσεως 30/06/2009 256.468,97 

Προσθήκες περιόδου 2.800,00 

∆ιαγραφές – Τακτοποιήσεις   

Κόστος κτήσης 30/06/2010 259.268,97 

Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2009 152.270,25 

Αποσβέσεις περιόδου 57.972,26 

∆ιαγραφές-Μειώσεις αποσβέσεων   

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2010 49.026,46 

 
 

 

Η Εταιρεία & ο Όµιλος 30.06.2009 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έξοδα αναδιοργάνωσης 

Κόστος Κτήσεως 30/06/2008 265.501,88 

Προσθήκες περιόδου 8.479,00 

∆ιαγραφές – Τακτοποιήσεις (17.511,91) 

Κόστος κτήσης 30/06/2009 256.468,97 

Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2008 106.594,73 

Αποσβέσεις περιόδου 63.027,43 

∆ιαγραφές-Μειώσεις αποσβέσεων (17.351,91) 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2009 104.198,72 

 
 
 

Τα  άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν   το διαθέσιµο λογισµικό. 
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8. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

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

Η Εταιρεία & ο Όµιλος 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 30.06.2010 30.06.2009 

∆οσµένες εγγυήσεις σε ∆.Ε.Η 469.555,64 469.555,64 

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

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

∆οσµένες εγγυήσεις σε ταµείο Αττικής οδού 50,00 50,00 

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

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

Σύνολο δοσµένων εγγυήσεων 497.911,53 497.911,53 

 

 

9.Επενδύσεις σε θυγατρικές  

 

  Εταιρεία 

  30.06.2010 30.06.2009 

Υπόλοιπα έναρξης περιόδου 200.000,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 200.000,00 

Μεταβίβαση σε θυγατρική -60.000,00 0,00 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 140.000,00 200.000,00 

 
 
 

Επωνυµία  Χώρα  εγκ/σης 
Σχέση 

συµµετοχής 
Ποσοστό συµµετοχής 

30.6.2010 

SELECTED VOLT A.E.E  Ελλάδα Έµµεση  100,00% 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε  Ελλάδα Άµεση 100,00% 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ Ελλάδα Έµµεση 100,00% 
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Με απόφαση της 31ης Ιουλίου 2009 του ∆.Σ της εταιρείας, έγινε µεταβίβαση του  100% των µετοχών της 

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο κεφάλαιο της οποίας η εταιρεία συµµετείχε 

σε ποσοστό 100%,στην  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία επίσης η 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ συµµετέχει κατά 100%,αντί τιµήµατος 60.000 € ήτοι 6.000 

µετοχές µε αξία 10 € έκαστη, κατόπιν της σχετικής έκθεσης αποτίµησης των ορκωτών ελεγκτών  

Παναγιώτη Πάτση και Αντωνίου Προκοπίδη της ελεγκτικής εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Η ως άνω 

µεταβίβαση αποφασίσθηκε για την  καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτικών σχεδίων του οµίλου. 

 

10.Αποθέµατα 

 

Η Εταιρεία & ο Όµιλος 
 

30.06.2010 30.06.2009 

Εµπορεύµατα 335.373,19 754.887,03

Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή 5.513.127,90 6.384.425,04

Υποπροϊόντα-Υπολλειµατα 230.425,08 70.040,87

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.480.218,18 1.134.533,19

Πρώτες και β.υλες -υλικά συσκευασίας 3.296.571,08 1.673.876,00

Αναλώσιµα  υλικά  126.908,37 143.249,97

Ανταλλακτικά 1.706.080,30 1.658.059,52

Είδη συσκευασίας 79.027,49 101.843,45

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 59.227,57 217.924,45

Σύνολο Αποθεµάτων 12.826.959,16 12.138.839,52

 

11.Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 

30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

Πελάτες 6.454.389,02 4.943.774,29  7.368.385,13 4.945.185,23

Επιταγές µεταχρονολογηµένες 2.013.828,32 2.818.207,63  2.013.828,32 2.818.207,63

Επιταγές σε καθυστέρηση 742.373,23 558.819,15  742.373,23 558.819,15

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

Υπόλοιπο εµπορικών 
απαιτήσεων 

8.475.522,26 7.585.732,76  9.389.518,37 7.587.143,70
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12.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 

30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

Προκαταβολές προσωπικού 600,00 4.000,00  600,00 4.000,00 

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 965.839,80 675.491,00  937.582,02 675.491,00 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 114.219,29 304.999,76  114.139,29 304.999,76 

Έξοδα επόµενων περιόδων  0,00 15.185,70  0,00 15.185,70 

Προβλέψεις περιόδου 0,00 0,00  0,00 0,00 

∆άνεια σε θυγατρικές 8.900,00 0,00  572.000,00 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις  7.768,80 126.154,82  7.768,80 123.881,45 

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων 
και προκαταβολών 

1.097.327,89 1.125.831,28  1.632.090,11 1.123.557,91 

 

13.Ταµιακά διαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα  

 Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

 30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

Ταµείο µετρητά 13.163,95 29.366,44  8.463,69 23.206,46 

Καταθέσεις σε ευρώ 14.687.780,58 2.847.134,65  7.220.352,14 2.704.248,62 

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 28.896,85 82.107,45  28.896,85 82.107,45 

Σύνολο 14.729.841,38 2.958.608,54  7.257.712,68 2.809.562,53 

 

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

 

14.Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

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

συνέχεια η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 

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

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

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

1561/22.8.1972). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 1973, το µετοχικό κεφάλαιο 
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αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ. µε την έκδοση 25.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. 

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

Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 131/26.2.1973). 

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

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

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

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

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

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

Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 4266/28.12.1981). 

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

αυξήθηκε κατά 104.200.000 δρχ. µε την έκδοση 104.200 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ., 

έκαστη, κατ’ εφαρµογή του Ν. 1249/1982 και βάσει της υπ’ αριθµόν 11155/22.6.1981 απόφασης του 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1078/71. 

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

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

έκαστη. 

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

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

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



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  74 

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

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

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

385.562.465 δρχ. για τη χρήση 1990 - 1991.  

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

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

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

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

κατά 500.109.035 δρχ. για τη χρήση 1993 - 1994. 

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

αυξήθηκε κατά οκτακόσια έντεκα εκατοµµύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000) δρχ., 

διαιρεµένο σε οκτώ εκατοµµύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδοµήντα µετοχές (8.117.870), 

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

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

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

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

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

κονδυλίων δραχµές 811.787.000. 

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

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

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

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

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

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

δηλαδή από δραχµές 4.149.246.304 σε ευρώ 12.176.805. 

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

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

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

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

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

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

παραπάνω κονδυλίων ευρώ 1.158.319,80. 

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

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  δύο εκατοµµύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  75 

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

όπως αυτά εµφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασµό υπόλοιπο εις νέο ποσού ευρώ 

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

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

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

ευρώ  εκάστης.  

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 Ιουλίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ένα και εξήντα 

λεπτών (89.901,60) λόγω ακύρωσης διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα δύο 

ιδίων µετοχών της εταιρείας (299.672). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28 ∆εκεµβρίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ και 

ενενήντα  λεπτών (90.468,90) λόγω ακύρωσης τριακοσίων µία  χιλιάδων  πεντακοσίων εξήντα 

τριών  ιδίων µετοχών της εταιρείας (301.563). 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29 Μαρτίου 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων  χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και 

εβδοµήντα  λεπτών (104.510,70) λόγω ακύρωσης τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων  τριακοσίων 

εξήντα εννέα  ιδίων µετοχών της εταιρείας (348.369). 

• Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω µείωση ανέρχεται σε 

δέκα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες ενενήντα οκτώ  χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα 

λεπτά (15.698.940,30) διαιρούµενο σε πενήντα δύο εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι εννέα  χιλιάδες 

οκτακόσιες µία (52.329.801) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. 

 

• Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου (σε ευρώ) 

 ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. 
Ηµεροµηνία 

Γ.Σ 
Με καταβολή 
µετρητών 

Με κεφ/ση 
αποθεµατικών 

Με κεφ/ση 
υπεραξίας 
παγίων 

Σύνολα 

1322/1970 Ίδρυση ΑΕ 58.694,06 0,00 0,00 58.694,06 

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

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

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

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

2966/25.06.1982 24.05.1982 305.796,04 0,00 0,00 305.796,04 
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1550/25.05.1990 29.12.1988 428.466,62 0,00 0,00 428.466,62 

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

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

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

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

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

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

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

12826/23.12.2002 09.11.2002 0,00 37.606,66 1.120.713,14 1.158.319,80 

14009/29.12.2006 15.12.2006 0,00 140.461,72 2.508.234,98 2.648.696,70 

10414/28.08.09 23.7.2009    -89.901,60 

441/21.01.2010 28.12.2009    -90.468,90 

2496/13.05.2010 29.03.2010    -104.510,70 

ΣΥΝΟΛΑ 2.402.567,86 7.098.230,59 6.483.023,05 15.698.940,30 

 
 

 

15.Ιδιες Μετοχές 

 

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

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

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

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

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

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

η εκπεφρασµένη βούληση της διοίκησης για διανοµή στο προσωπικό. Αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από 

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

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

∆ιευθύνων Σύµβουλος. Κατά τη διάρκεια της χρήσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 

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

29ης Μαρτίου 2010 ακυρώθηκαν συνολικά 949.604 µε συνολική αξία κτήσης  649.572,53 , και έτσι 

το σύνολο των ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30.06.2010 ανέρχονταν σε 262.505 ίδιες 

µετοχές µε συνολική αξία κτήσης 82.797,78 € µε µέση τιµή κτήσης ανά µετοχή 0,3154€. 
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16 Λοιπά Αποθεµατικά και Αποτελέσµατα εις νέον  

 
16.1 Λοιπά αποθεµατικά 

Η Εταιρεία & ο Όµιλος 

 30.06.2010 30.06.2009 

Τακτικό αποθεµατικό 2.314.432,79 2.314.432,79 

Ειδικά αποθεµατικά 420.485,37 420.485,37 

Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεµ.για Ιδία Συµµετοχή 1.355.596,80 1.355.596,80 

Έκτακτα αποθεµατικά  87.968,16 87.968,16 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων διατάξεων 13.985.637,60 13.985.637,60 

Αποθεµατικά απο απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 1.322.772,63 1.322.772,63 

Αποθεµατικά από ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα 788.864,94 788.864,94 

∆ιαφορά από εκποίηση ιδίων µετοχών  -3.321.803,37 -2.957.112,04 

Σύνολο 16.953.954,92 17.318.646,25 

 

• Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων, τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 

φορολογίας έσοδα, καθώς και τα αποθεµατικά από ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα αφορούν σε 

αποθεµατικά  η διάθεση των οποίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, υπόκεινται 

στη φορολογία εισοδήµατος. Ο φόρος εισοδήµατος αυτός θα βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης 

στην οποία η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει τη διανοµή τους.   

 

16.2 Αποτελέσµατα σε νέον 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

Αποτελέσµατα εις Νέον  -15.555.046,94 (6.262.459,90)  -14.617.057,91 (6.244.747,63) 

Σύνολο -15.555.046,94 (6.262.459,90)  -14.617.057,91 (6.244.747,63) 

 
 Η µείωση κατά ποσό €  9.292.587,04 για τον Όµιλο και 8.372.310,28 για την εταιρεία  οφείλεται στις 
ζηµίες χρήσης . 
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17.Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

• Η εταιρεία και ο Όµιλος µε βάση αναλογιστική µελέτη προέβησαν σε εκτίµηση της µελλοντικής 

υποχρέωσης για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για 

συνταξιοδότηση. 

 

 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

  Όµιλος  Εταιρεία  

  30.6.2010 30.6.2009  30.6.2010 30.6.2009 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων  1.212.028,59 1.383.991,17  1.212.028,59 1.383.991,17

Μη αναγνωρισµένο αναλογιστικό κέρδος/(ζηµία)  -618.134,58 -699.092,79  -618.134,58 -699.092,79

Μη αναγνωρισµένο κόστος υπηρεσιών παρ. χρήσεων 0,00 0,00  0,00 0,00

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στον ισολογισµό  593.894,01 684.898,38  593.894,01 684.898,38

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης έχουν ως εξής: 

 

  Όµιλος  Εταιρεία  

Συστατικά της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων χρήσης 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

 
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  59.582,00 82.841,03  59.582,00 82.841,03 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος  71.967,54 72.136,38  71.967,54 72.136,38 

Αποσβέσεις µη αναγνωρισµένου αναλογιστικού  
κέρδους / (ζηµίας)  

52.456,00 52.362,17  52.456,00 52.362,17 

Αποσβέσεις παρελθούσας υπηρεσίας  0,00 0,00  0,00 0,00 

Κανονική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσης  184.005,54 207.339,58  184.005,54 207.339,58 

Συµπληρωµατικό κόστος των οφειλών αποχώρησης 0,00 0,00  0,00 0,00 

∆απάνη αναδιάρθρωσης  0,00 0,00  0,00 0,00 

Επίδραση περικοπής /∆ιακανονισµού /Τερµατικές 
παροχές 

412.516,02 459.149,40  412.516,02 459.149,40 

∆ιάφορα έξοδα/(έσοδα)  0,00 0,00  0,00 0,00 

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσης  596.521,56 666.488,98  596.521,56 666.488,98 
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Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχει ως εξής: 

 
 

Όµιλος  Εταιρεία  

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) 
στον ισολογισµό 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

 
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στην αρχή της 
χρήσης 684.898,38 605.285,62

 
684.898,38 605.285,62 

Πραγµατική συνεισφορά καταβληθείσα από την 
Εταιρεία 0,00 0,00

 
0,00 0,00 

Παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία  
-687.525,93 -586.876,22

 
-687.525,93 -586.876,22 

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσης  596.521,56 666.488,98  596.521,56 666.488,98 

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) ισολογισµού  
593.894,01 684.898,38

 
593.894,01 684.898,38 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιηθήκαν έχουν ως εξής: 

• 1.Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού            2,00% 

• 2.Αύξηση ετησίου µισθολογίου                        Εταιρεία & θυγατρικές  3,36% 

• 3.Προεξοφλητικό επιτόκιο                              Εταιρεία & θυγατρικές 5,20% 

• 4.Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση  του Ν.2112/20 µηδέν (0) 

• 5.Υψος αποζηµίωσης :Εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 

• 6.Ηµεροµηνία Αποτίµησης  30.6.2010                 

• 7.Κινητηκότητα Προσωπικού     α)  Οικειοθελής Αποχώρηση Εταιρεία & θυγατρικές    7% 

•                                                        β) Απόλυση Εταιρεία & θυγατρικές                          10%  

• 8.Προυποθέσεις και όροι ηλικίας κανονικής συνταξιοδότησης :Σύµφωνα µε τις καταστατικές 

διατάξεις και το ταµείο κύριας ασφάλισης κάθε εργαζοµένου . 

 

18.∆ανεισµός 

18.1 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

Η Εταιρεία & ο Όµιλος 

 30.06.2010 30.06.2009 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 22.696.811,18 7.761.300,00 

ALPHA BANK 14.058.373,50 7.382.700,00 

EUROBANK 3.358.000,00 3.786.000,00 

Σύνολο 40.113.184,68 18.930.000,00 
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• Για την εξασφάλιση των ανωτέρω δανείων έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων κτιρίων και 

µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους 

49.099,778,36 €.   

• Το µέσο κόστος δανεισµού ανήλθε σε 4% περίπου. 

• ∆εν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος γιατί το σύνολο των δανείων είναι σε ευρώ. 

 
 

18.2 Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
 

Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
  

30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

1.898.892,78 10.418.995,70  1.898.892,78 10.418.995,70 

ALPHA BANK 1.200.000,00 5.155.030,06  1.200.000,00 5.155.030,06 

EUROBANK 0,00 0,10  0,00  0,10 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

4.443.034,18 1.070.000,00  4.443.034,18 1.070.000,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.569.465,96 0,00   0,00  0,00  

Σύνολο 15.111.392,92 16.644.025,86  7.541.926,96 16.644.025,86 

 
 
 
Η  εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης µετέτρεψε µέρος του βραχυπροθέσµου δανεισµού της σε 
µακροπρόθεσµο. Το µέσο κόστος δανεισµού κατά τη παρούσα περίοδο ανήλθε σε 4% περίπου.  
 

 

 

19.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  

 

• Αφορούν επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρεία κάνοντας χρήση αναπτυξιακών 

νόµων. Τα  ποσοστό της επιχορήγησης κυµαίνεται από 30 % έως 50%. Σύµφωνα µε το νόµο και τις 

εγκριτικές αποφάσεις υπάρχουν υποχρεώσεις και χρονικοί περιορισµοί όσον αφορά την µεταβίβαση 

των επιχορηγηθέντων παγίων.  

 

 

 

 

 

 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  81 

 

20.Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

20.1 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
     

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2010 30.06.2009 
 

30.06.2010 30.06.2009 

Προµηθευτές  2.452.948,90 1.934.752,84  2.133.861,75 1.641.977,94 

Επιταγές πληρωτέες 139.811,97 711.264,65  139.811,97 711.264,65 

Σύνολο 2.592.760,87 2.646.017,49  2.273.673,72 2.353.242,59 

 

 

20.2 Εµπορικές & λοιπές υποχρεώσεις 

 

      

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

Προκαταβολές πελατών 333.166,77 21.321,19  324.266,77 21.321,19 

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες 256.173,64 235.931,39  256.173,64 235.931,39 

Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 178,74  0,00 178,74 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 55.702,01 146.217,65  51.079,34 145.125,91 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 

274.158,69 246.641,67 
 

274.158,69 246.641,67 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υπο- 
χρεώσεις και προβλέψεις. 

28.663,69 75.040,74 
 

28.663,69 72.810,97 

Σύνολο 947.864,80 725.331,38  934.342,13 722.009,87 

 
 
 
Οι προκαταβολές πελατών  της προηγούµενης περιόδου καταβλήθηκαν έναντι πωλήσεων βαµβακοσπόρου. 
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21.Ανάλυση άλλων εσόδων 

 

Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρεία 

  
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Επιδοτήσεις για εκπαίδευση 
προσωπικού 

28.903,36 0,00 28.903,36 0,00 

Επιδοτήσεις ειδικών προγραµµάτων 0,00 117.818,53 0,00 117.818,53 

Ενοίκια κτιρίων εδαφικών εκτάσεων 2.699,92 61.209,06 5.815,00 62.620,00 

Συναλλαγµατικές διαφορές 101.889,72 345.518,38 101.889,72 345.518,38 

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχ.παγίων 196.341,37 142.657,89 196.341,37 142.657,89 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 46.503,63 81.992,61 46.503,53 81.992,61 

Σύνολο Άλλων Εσόδων 376.338,00 749.196,47 379.452,98 750.607,41 

 

22.Ανάλυση άλλων εξόδων 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Συναλλαγµατικές διαφορές 92.153,69 199.693,02 92.153,69 199.693,02 

Λοιπά εκτακτα εξοδα 173.206,25 151.761,47 173.144,81 151.761,47 

∆ιαφορές εσωµατώσεως & 
καταλογισµού 

157.620,66 116.509,47 157.620,66 116.509,47 

Εξοδα αδράνειας 281.857,86 390.612,86 281.857,86 390.612,86 

Εξοδα πρώτης εγκατάστασης 72.886,87 0,00   0,00 

Εξοδα υποθηκοφύλακα  195.057,28 186.489,15 195.057,28 186.489,15 

Ζηµίες αναλογιστικής µελέτης 52.456,00 52.362,17 52.456,00 52.362,17 

Σύνολο Άλλων Εξόδων 1.025.238,61 1.097.428,14 952.290,30 1.097.428,14 
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23.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 
01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Έσοδα από πώληση χρηµατο-
οικονοµικών προιόντων 

0,00 587.872,22 0,00 587.872,22 

Κόστος αγοράς χρηµατοοι-
κονοµικών προιόντων 

0,00 (878.134,36) 0,00 (878.134,36)

Αποτέλεσµα  0,00 (290.262,14) 0,00 (290.262,14)

Έσοδα από τόκους 110.385,75 58.940,46 80.565,35 58.940,46 

Τόκοι αναλογιστικής µελέτης (71.968,00) (72.136,38) (71.968,00) (72.136,38)

Χρεωστικοί τόκοι (1.960.477,29) (2.069.458,00) (1.465.411,19) (2.069.458,00)

Αποτέλεσµα  (1.922.059,54) (2.082.653,92) (1.456.813,84) (2.082.653,92)

Κέρδη από εκποίηση παγίων 0,00 136.676,74 288.465,37 136.676,74 

Ζηµίες από εκποίηση παγίων 0,00 (4.592,42) (1.453,19) (4.592,42)

Αποτέλεσµα 0,00 132.084,32 287.012,18 132.084,32 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού 
κόστους 

(1.922.059,54) (2.240.831,74) (1.169.801,66) (2.240.831,74)

 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αφορούν συµβόλαια εκκοκκισµένου  βάµβακος στο χρηµατιστήριο της Νέας 

Υόρκης. Η αγορά έγινε για αντιστάθµιση κινδύνου εµπορίας εκκοκκισµένου. Η εταιρεία τόσο την 30.06.2010 

όσο και την 30.06.2009 δεν κατείχε  παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

24.Φόρος εισοδήµατος 

 

• Η µητρική Εταιρεία έχει  ελεγχθεί  από τις φορολογικές αρχές για τις προηγούµενες  διαχειριστικές 

χρήσεις εκτός από την περίοδο  1/7/2008 – 30/6/2009, καθώς και για την διαχειριστική περίοδο 

που έληξε την 30.06.2010.Οι θυγατρικές της δεν έχουν κλείσει ακόµη την πρώτη διαχειριστική 

περίοδο η οποία είναι 30.6.2010. Από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις φορολογικές αρχές 

δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές διαφορές. 
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Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 01.07.2009 

30.06.2010 
01.07.2008 
30.06.2009 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Αναβαλλόµενος φόρος -104.767,60 372.090,21 -176.606,36 372.090,21 

Σύνολο -104.767,60 372.090,21 -176.606,36 372.090,21 

 

 
 Οι αναβαλλόµενοι φόροι αφορούν καταχώρηση µελλοντικής φορολογίας για προβλέψεις αποζηµίωσης 

προσωπικού  διαφορές αποσβέσεων κλπ. 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία  που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται έως εξής: 

25.Αναβαλλόµενοι φόροι 

25.1 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

Από υπεραξία γηπέδων  62.311,81 64.908,13  11.319,82 64.908,13 

∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης 21.945,79 2.166,64  1.099,02 2.166,64 

Προβλέψεις για αποζηµ. προσωπικού 142.534,57 171.224,59  142.534,57 171.224,59 

∆ιαφόρων Εξόδων 42.310,28 37.793,52  42.310,28 37.793,52 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 174.298,81 181.561,26  174.298,81 181.561,26 

Σύνολο 443.401,26 457.654,14  371.562,50 457.654,14 

 
 

25.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσειες 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2010 30.06.2009  30.06.2010 30.06.2009 

Από υπεραξία κτιρίων 6.459.372,86 6.686.925,27  6.459.372,86 6.686.925,27

Από υπεραξία εγκαταστάσεων 1.678.705,83 1.675.792,88  1.678.705,83 1.675.792,88

Λειτουργικών Εξόδων 0,00 153,95  0,00  153,95

Σύνολο 8.138.078,69 8.362.872,10  8.138.078,69 8.362.872,10
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25.3 Ανάλυση µείωσης αναβαλλόµενης φορολογίας  

 

• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται επί των προσωρινών 

διαφορών κάθε έτος µε την χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν. Με βάση το 

νόµο 3697/2008 οι φορολογικοί συντελεστές θα µειώνονται κατά µία µονάδα στις χρήσεις 2010-

2014. Οι εταιρίες του Οµίλου για τον υπολογισµό της  αναβαλλόµενης φορολογίας έχουν 

συµπεριλάβει την µεταβολή αυτή. Η επίδραση στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις του οµίλου και της εταιρείας  από τη  µείωση του φορολογικού συντελεστή ποσού ευρώ 

316.246,29 απεικονίζεται στη κατηγορία των λοιπών συνολικών εσόδων και  αναλύεται ως εξής:  

 

 

Όµιλος & Εταιρεία 

 
Μείωση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων 

Μείωση αναβαλλόµενων 
φορολογικών 
υποχρεώσεων 

Γήπεδα  2.596,32 0,00  

Κτίρια 0,00   -267.477,01 

Μηχανήµατα 0,00   -67.031,73 

Έξόδα εγκατάστασης 86,67 0,00   

Πιστωτικών συναλλαγµατικων διαφορών 0,00   -6,17 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 6.848,97 0,00   

∆ιαφόρων Εξόδων 1.474,21 0,00   

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 7.262,45 0,00   

Σύνολο 18.268,62 -334.514,91 

 

 

 

 

 

 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  86 

 

26.Κέρδη ανά µετοχή 

 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της εταιρείας 

κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 

O  Όµιλος Η εταιρεία 
  

. 01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

01.07.2009 
30.06.2010 

01.07.2008 
30.06.2009 

Κέρδη / (ζηµιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες 
της µητρικής  

-9.608.833,33 -11.504.493,17 -8.688.556,57 -11.486.780,90 

Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών  52.067.296 52.067.296 52.067.296 52.067.296 

Βασικά κέρδη  ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)         -0,1845 -0,2210 -0,1669 -0,2206 

 

 

27.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

•  ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόµενες υποχρεώσεις, οι οποίες 

θα επηρεάσουν σηµαντικά την καθαρή θέση του οµίλου και της εταιρείας . 

 
 

28.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009 

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών     

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 3.115,08 1.410,94

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.091,99 2.070,61 2.091,99 2.070,61

     

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών      

Από θυγατρικές  0,00 0,00 0,00 0,00

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 131.583,78 126.720,10 131.583,78 126.720,10

     

Πωλήσεις Παγίων     

Από θυγατρικές  0,00 0,00 913.996,11 0,00

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

     



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2009-30.06.2010 
 

  87 

 

Απαιτήσεις     

Από θυγατρικές  0,00 0,00 1.485.996,11 1.410,94

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 109,635,12 182.899,51 109.635,12 182.899,51

     

Υποχρεώσεις     

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

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

     

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας    

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών διοίκησης 

558.252,99 446.626,24 558.252,99 446.626,24

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
διοίκησης 

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

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη διοίκησης 

0,00 27.136.20 0,00 27.136,20

 

29. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

 

   Πωλήσεις παγίων σε Selected Volt Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία                               €    913.996,11 

   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε Selected Volt Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία            €    1.038,36 

   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε Ενεργειακή Ανώνυµη Εταιρεία                                 €     1.038,36 

   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ                            €    1.038,36 

   Απαιτήσεις από Selected Volt Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία                                        € 1.183.996,11 

   Απαιτήσεις από Ενεργειακή Ανώνυµη Εταιρεία                                                               €  302.000,00 

 

 

30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

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

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σύµβαση έργου για την Μελέτη, 

Προµήθεια εξοπλισµού, Εγκατάσταση , Θέσης σε λειτουργία Φωτοβολταικού Πάρκου ισχύος 9,99 

Mwp .Το Φωτοβολταικό Πάρκο θα εγκατασταθεί στη θέση «Βαµβακού»,  της διοικητικής 

περιφέρειας του δήµου Πολυδάµαντα του  νοµού Λάρισας σε έκταση περίπου 200 στρεµµάτων 

κυριότητος της SELECTED VOLT. Οι εργασίες άρχισαν  στις  αρχές Σεπτεµβρίου 2010 και 

αναµένεται να ολοκληρωθούν  τον Φεβρουάριο του 2011. Το κόστος της επένδυσης προϋπολογίζεται 

ότι θα ανέλθει σε 27.000.000 € περίπου.  
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• Με απόφαση της 6.9.2010 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κατά 

3.350.000 € µε σκοπό την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων και αποπληρωµή µέρους του 

δανεισµού της εταιρείας.   

 

Ε. Ανακοινώσεις της εταιρείας κατά το άρθρο 10 του Ν.3401/2005 

 

Ηµεροµηνία θέµα ∆ιαδικτυακός τόπος 

2/7/2009 Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής  Συνέλευσης  23.07.2009 www.stiafilco.com 

2/7/2009 ∆ιευκρινίσεις Πρόσκλησης Έκτακτης Γ.Σ www.stiafilco.com 

15/7/2009 Τροποποίηση καταστατικού www.stiafilco.com 

16/7/2009 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

16/7/2009 Ακύρωση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 16.07.2009  www.stiafilco.com 

23/7/2009 ∆ελτίο Τύπου 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 23.07.2009  www.stiafilco.com 

23/7/2009 Αντικατάσταση Μέλους ∆.Σ www.stiafilco.com 

27/7/2009 Μεταβίβαση άδειας παραγωγής ηλ.ενέργειας στη SELECTED VOLT www.stiafilco.com 

7/8/2009 Μεταβίβαση µετοχών θυγατρικής www.stiafilco.com 

25/8/2009 Γνωστοποίηση πώλησης  µετοχών Αναστασίας ∆οντά www.stiafilco.com 

23/9/2009 Ανακοίνωση αποτελεσµάτων τακτικού φορολογικού ελέγχου www.stiafilco.com 

5/11/2009 Ακύρωση µετοχών www.stiafilco.com 

4/12/2009 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28.12.2009 www.stiafilco.com 

4/12/2009 Εντυπο πληρεξουσιότητας Γ.Σ www.stiafilco.com 

17/12/2009 Τροποποίηση καταστατικού www.stiafilco.com 

28/12/2009 ∆ελτίο Τύπου Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28.12.2009 www.stiafilco.com 

28/12/2009 Γνωστοποίηση σύνθεσης ∆.Σ www.stiafilco.com 

1/2/2010 Ακύρωση µετοχών www.stiafilco.com 

8/2/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

9/2/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

5/3/2010 Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής  Συνέλευσης  29.03.2010 www.stiafilco.com 

8/3/2010 ∆ιόρθωση Οικονοµικών Στοιχείων www.stiafilco.com 

11/3/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

12/3/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

16/3/2010 Τροποποίηση καταστατικού www.stiafilco.com 

19/3/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

22/3/2010 Εντυπο πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γ.Σ www.stiafilco.com 
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23/3/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

29/3/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

29/3/2010 ∆ελτίο Τύπου Εκτακτης  Γενικής Συνέλευσης 29.03.2010 www.stiafilco.com 

9/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

12/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

13/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

14/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη ∆οντά & Απ.Ηλ.∆οντά  www.stiafilco.com 

21/4/2010 Ακύρωση µετοχών www.stiafilco.com 

22/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

23/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

27/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη ∆οντά & Απ.Ηλ.∆οντά  www.stiafilco.com 

29/4/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

4/5/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

13/5/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

14/5/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

20/5/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Απόστολου Ηλ.∆οντά  www.stiafilco.com 

21/5/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

31/5/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

1/6/2010 ∆ιευκρίνιση ανακοίνωσης www.stiafilco.com 

21/6/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 

28/6/2010 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά  www.stiafilco.com 
 
 
 
 

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών   

 
 

Η ετήσια οικονοµική έκθεση της εταιρείας, είναι καταχωρηµένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.stiafilco.com. H ανωτέρω οικονοµική έκθεση  θα παραµείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 
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Υπεύθυνοι σύνταξης 

• Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2009 - 

30/06/2010 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

• ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ , µέλος ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ                                  Το µέλος του  ∆.Σ                          Η υπεύθυνη οικονοµικών  

 και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                        και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                  υπηρεσιών  

 

 

 

    ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ        ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 

 


