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∆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. Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς   , Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

2. Απόστολος Ηλ.∆οντάς   , Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

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

 

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 1/7/2011 έως 

30/6/2012, 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 ,  27/09/2012 

 

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

  

 

       Πρόεδρος                                            Αντιπρόεδρος                      Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος                       & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2011 – 30/6/2012 

 

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 2011  έως την  30η Ιουνίου 2012 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  του Οµίλου και της Εταιρείας  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  του οµίλου και της εταιρείας και των 

συνδεδεµένων µερών κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24. 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» 

 

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

«STIAFILCO».Ιδρύθηκε το 1970 (ΦΕΚ 1322/17.9.70) και η έδρα της βρίσκεται σε µισθωµένες κτιριακές 

εγκαταστάσεις  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, η παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια  ή και βιοµάζα, η  εκµετάλλευση 

(αγορά και πώληση) ρύπων, η  εξαγορά ή ίδρυση και εκµετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε 

είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος. 

Οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  από το 1991.  
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H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2012  απασχολούσε  202  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). 

 

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

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 99,98%. 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, την παραγωγή, εισαγωγή, 

διάθεση και εµπορία Βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων  και συναφείς δραστηριότητες.  

Οι  µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Νεοαναπτυσσόµενων Εταιρειών Αγορά ,του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών  Κύπρου από τις 28 Ιουνίου 2012. 

 Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 30.06.2012 ανέρχεται στο ποσό των 3.490.000€ . 

 

SELECTED VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Θυγατρική Εταιρεία του Οµίλου στην 

οποία η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συµµετέχει  µε σχέση έµµεσης συµµετοχής µέσω 

της θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό 99,98%.  

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008 µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών 

στοιχείων,  την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τη 

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδόσεως, την ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών 

µονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρµολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του 

απαιτούµενου προς τούτο εξοπλισµού, καθώς και την ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών µονάδων για την 

παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
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οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιµη ή µη και συναφείς δραστηριότητες. 

Από τον Μάρτιο του 2011  λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο  ισχύος 9,99 Mw στα Φάρσαλα Θεσσαλίας .Το 

ύψος της επένδυσης του φωτοβολταικού πάρκου ανήλθε στα 27 περίπου εκατ. ευρώ.Η εταιρεία σε 

προηγούµενη χρήση είχε καταθέσει   επενδυτική πρόταση για την ένταξη της επένδυσης του φωτοβολταικού 

σταθµού στις διατάξεις του Ν.3299/2004. Ο οριστικός έλεγχος της επένδυσης έχει ολοκληρωθεί από 

την αρµόδια αρχή και αναµένεται η  εκταµίευση των 7.500.000 €.   

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 30.06.2012 ανέρχεται στο ποσό των 7.435.000€ . 

 

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 µε σχέση έµµεσης συµµετοχής µε ποσοστό 

99,98% 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.  

 

Κατέχει  «Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου  ισχύος 5,252 MW στη θέση 

Βαµβακού του ∆ήµου Φαρσάλων ,του  Νοµού Λάρισας . 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται την 30.06.2012 στο ποσό των 60.000 €. 

 

Οικονοµικά Στοιχεία  του Οµίλου. 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου της  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΟΥΡΓΙΑ  ΑΕΒΕ»   κατά την χρήση 

2011-2012 ανήλθε σε 35,577 εκατ. € έναντι 42,352 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης, 

σηµειώνοντας µείωση κατά  16,00%. Η µείωση αυτή οφείλεται  α) σε µείωση  του κύκλου εργασιών κατά 

10,792 εκατ.ευρώ  στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, αποτέλεσµα  της ελεγχόµενης  παραγωγικής 

διαδικασίας µε µείωση της παραγωγής  και κατά συνέπεια και των πωλήσεων από µέρους της εταιρείας και 

αυστηρής αξιολόγησης των πελατών προς αποφυγή επισφαλειών εξ αιτίας της πρωτοφανούς  οικονοµικής 

κρίσης. Οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό  αντιστοιχούν  στο 76,92% του συνόλου του κύκλου 

εργασιών της. 
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Τα ακαθάριστα έσοδα του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Πωλήσεις εκκοκκισµ.βάµβακος ιδίας παραγωγής 1.774.433,86 395.744,67 1.774.433,86 395.744,67

Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων 21.217.102,99 28.506.685,37 21.217.102,99 28.506.685,37

Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 1.615.685,17 4.365.194,06 1.615.685,17 4.365.194,06

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 2.144.371,24 1.682.861,13 2.144.371,24 1.682.861,13

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.551.622,07 3.379.822,03 1.551.622,07 3.379.822,03

Πωλήσεις µοουτς 567.477,18 983.877,89 567.477,18 983.877,89

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 0,00 61.503,22 0,00 61.503,22

Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 196.835,24 216.844,76 196.835,24 216.844,76

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 97.754,57 179.392,87 97.754,57 179.392,87

Λοιπές πωλήσεις 122.174,50 307.749,21 122.174,50 307.749,21

Πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος 6.289.295,87 2.271.998,75 0,00 0,00

Σύνολα 35.576.752,69 42.351.673,96 29.287.456,82 40.079.675,21

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

      

Το κόστος πωληθέντων σε επίπεδο Οµίλου της  χρήσης  1/7/2011 – 30/6/2012  παρουσιάζει  µείωση της 

τάξεως του  12,50 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση .Η µείωση  αυτή  προήλθε κυρίως α)από την  

µείωση των πωληθέντων ποσοτήτων των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας  συναθροισµένη µε µικρή αύξηση 

τους κόστους παραγωγής  β)από τον επιµερισµό ανελαστικών δαπανών από την µείωση της ποσότητας της 

παραγωγής και γ)το  αυξηµένο κόστος τοµέα της ενέργειας λόγω ετήσιας ενσωµάτωσής του στις καταστάσεις 

έναντι µόλις τεσσάρων µηνών της προηγούµενης χρήσης. 

 Ο Όµιλος  κατά την διαχειριστική χρήση 1/7/2011 –30/6/2012 είχε ζηµίες µετά από φόρους 7,492 εκατ. 

ευρώ  έναντι ζηµιών  2,489 εκατ .€  της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης δηλαδή παρουσίασε αύξηση  

ζηµιών της τάξεως του  201,03% . Το µικτό αποτέλεσµα  σηµείωσε µείωση  κατά  62,25%  και διαµορφώθηκε  

σε κέρδη  1,124  εκατ. ευρώ  έναντι κερδών   2,977 εκατ. €  της 30.06.2011. Η µείωση  του µικτού 

αποτελέσµατος  προήλθε κυρίως από τις ζηµίες που καταγράφηκαν στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας εξ 

αιτίας  α) της  πτώσης  των τιµών  των προϊόντων κυρίως κατά το β΄εξάµηνο της χρήσης   και β) στη µικρή 

αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω επιµερισµού ανελαστικών δαπανών αποτέλεσµα της µειωµένης 

παραγωγής. 
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Το αποτέλεσµα  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) 

σηµείωσε µείωση της τάξεως του 83,23 % και ανήλθε  στη χρήση 2011-2012 σε επίπεδο Οµίλου σε 721,438 

χιλ. ευρώ κέρδη  έναντι  4,303 εκατ. € κερδών  της χρήσης  2010-2011.  

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν στον Όµιλο σε 256,908 χιλ. € έναντι 1,141 εκατ. € της αντίστοιχης 

προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση κατά  77,49%.Το αυξηµένο κόστος της προηγούµενης χρήσης 

οφείλεται: α) στην διενέργεια  προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους  374 χιλ €  β) σε ασφάλιστρα 

πιστώσεων  228,948 ευρώ .Επιπλέον κατά την κλειόµενη χρήση υπήρξε µείωση στις αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού ύψους ευρώ 177,544. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν  µείωση κατά  18,44% από 1,531 εκατ. € σε 1,249 εκατ. € που 

οφείλεται κυρίως στη µείωση των αµοιβών προσωπικού και µελών διοίκησης . 

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 3,654 εκατ. € έναντι 804,374 χιλ.  € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,849 εκατ.ευρώ που οφείλεται κυρίως σε έξοδα αδρανείας τα οποία κατά την 

κλειόµενη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 3,342 εκατ.ευρώ έναντι 244 χιλ.ευρώ της αντίστοιχης προηγούµενης 

χρήσης ως  αποτέλεσµα της απόφασης της εταιρείας για ελεγχόµενη παραγωγή προϊόντων µε σκοπό την 

καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων, κυρίως λόγω της πτώσης των τιµών.  

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 921,657 χιλ. € έναντι 969,012 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας µείωση   κατά 4,89% .Η διαφορά οφείλεται κυρίως  α)σε µείωση της επιδότησης εργοδοτικών 

εισφορών κατά 181 χιλ.ευρώ, β) σε  µείωση εσόδων από αχρησιµοποίητες προβλέψεις απαιτήσεων 285 

χιλ.ευρώ  γ) σε µείωση λοιπών εσόδων  151 χιλ.ευρώ  δ)σε αύξηση των συναλλαγµατικών διαφορών κατά 100 

χιλ. ευρώ και ε)σε αύξηση των αναλογουσών στη χρήση αποσβέσεων επιχορηγουµένων παγίων κατά 470 

χιλ.ευρώ.     

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 3,776 εκατ. € έναντι  2,689 εκατ. € της αντίστοιχης 

προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 40,42%.Η διαφορά αυτή οφείλεται σε ζ)σύξηση κατά 

103 χιλ.ευρώ λόγω δανεισµού β)σε  αύξηση κατά  616 χιλ.ευρώ που αφορά στο ετήσιο κόστος δανεισµού των 

θυγατρικών εταιρειών καθώς κατά την προηγούµενη χρήση η χορήγηση των δανείων και κατ΄επέκταση και οι 

τόκοι που αφορούν στα δάνεια αυτά άρχισαν να λογίζονται από  το τέλος του  α΄ εξαµήνου (∆εκέµβριος 2010) 

γ)σε τόκους καθυστέρησης ποσού 350 χιλ.ευρώ. 

    

Επί του Ισολογισµού του Οµίλου 

Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2011-2012 ανήλθαν σε 272,306 χιλ.ευρώ . €  και αφορούν σε βελτιώσεις των 

εγκαταστάσεων. 

Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού του Οµίλου ανέρχεται σε 162,676   εκατ. € έναντι 
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162,518 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. Το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο του ενσώµατου 

πάγιου ενεργητικού  του Οµίλου ανέρχεται την  30.6.2012 σε 84,454 εκατ. €  έναντι 88,603 εκατ. € την 

30.06.2011. 

Το ενσώµατο πάγιο ενεργητικό του Οµίλου  την 30η Ιουνίου 2012 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 3.884.128,56

Αξια κτήσης 37.274.792,57

Αποσβέσεις 5.608.491,69

Αναπόσβεστη αξία 31.666.300,88

Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις

Αξια κτήσης 113.359.948,57

Αποσβέσεις 66.290.120,71

Αναπόσβεστη αξία 47.069.827,86

Μεταφορικά µέσα

Αξια κτήσης 1.595.157,78

Αποσβέσεις 1.463.239,51

Αναπόσβεστη αξία 131.918,27

Επιπλα-Εξοπλισµός

Αξια κτήσης 5.543.813,31

Αποσβέσεις 4.860.456,60

Αναπόσβεστη αξία 683.356,71

Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 1.018.393,77

Σύνολο ενσώµατων  παγίων 84.453.926,05

Κτίρια 

 

Και ειδικότερα 

 

Γήπεδα -Οικόπεδα εµβαδόν /τ.µ  Αξία κτήσης εµβαδόν /τ.µ  Αξία κτήσης

Συγκρότηµα Φαρσάλων 290.101 1.215.811,42 185.389,00 985.317,14

Συγκρότηµα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00 0,00 0,00

Συγκρότηµα Λαµίας 29.521 440.000,00 0,00 0,00

Σύνολα 379.479 2.898.811,42 185.389 985.317,14

Κλωστουφαντουργία Ενέργεια
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Κτίρια - Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις
εµβαδόν/τ.µ Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία
εµβαδόν/τ.µ Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία

Συγκρότηµα Φαρσάλων 89.789 30.605.245,56 4.494.249,11 26.110.996,45 283 153.611,43 9.934,74 143.676,69

Συγκρότηµα Λιβαδειάς 11.489 3.134.536,61 448.044,79 2.686.491,82 0 0,00 0,00 0,00

Συγκρότηµα Λαµίας 10.046 2.707.800,00 345.442,38 2.362.357,62 0 0,00 0,00 0,00

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 1.250 672.428,24 309.649,94 362.778,30 0 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 112.574 37.120.010,41 5.597.386,22 31.522.624,19 283 153.611,43 9.934,74 143.676,69

Κλωστουφαντουργία Ενέργεια

 

 

Τα  γήπεδα και τα κτίρια της µητρικής εταιρείας , 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 του Οµίλου παρουσίασε µείωση  κατά  2,183 εκατ. €,  από 34,550 εκατ. € στις 

30.06.2011  σε 32,367 εκατ. € στις 30.06.2012.Ειδικότερα η διαφορά οφείλεται  α) σε µείωση των ταµειακών 

διαθεσίµων κατά 2,601 εκατ. ευρώ κυρίως από εξόφληση του κατασκευαστή του φωτοβολταικού σταθµού  β ) 

σε αύξηση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών κατά 7,662 εκατ.ευρώ από 

απαίτηση  ύψους 7,500 εκατ.€ από επιχορήγηση του Ν.3299/2004  γ) σε µείωση των αποθεµάτων  κατά 

7,244  εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται  στη ποσοτική µείωση των αποθεµάτων λόγω µείωσης της 

παραγωγής και ειδικά των ετοίµων -ηµιτελών. 

Ο Όµιλος κατά την 30.6.2012  κατείχε 1.651.189,34  δολάρια  τα οποία αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη 

τιµή του ξένου νοµίσµατος της 30.6.2012  και τα οποία αντιστοιχούσαν σε 1.311.508,62  ευρώ καθώς επίσης 

και 33.051,72 RON τα οποία αντιστοιχούσαν σε 7.425,18 € . 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονται σε 25,532 εκατ.€ στις 30.06.2012  έναντι 33,023 εκατ. € στις 

30.06.2011  διαφορά που προκύπτει  από τις ζηµίες χρήσης  µετά από φόρους  ποσού € 7,492 εκατ. €. 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ανήλθαν την 30.6.2012 σε 539 χιλ. € έναντι 717 χιλ. € της 

30.6.2011. 

Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου κατά την 30.6.2012 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 72,251 εκατ. ευρώ έναντι 

73,900 εκατ. ευρώ την 30.6.2011 παρουσιάζοντας µείωση κατά  1,649 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 2,23% .Η 

µείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε  αποπληρωµή δανεισµού .  
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Για την εξασφάλιση των δανείων του οµίλου έχουν εγγραφεί  επί των ακινήτων κτιρίων και µηχανηµάτων 

των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της µητρικής εταιρείας  προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους  

49.099.778,36 €. Επι των αγροτεµαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ .Επιπλέον έχει 

ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας καθώς επίσης και σύνολο 

των µετοχών της.Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων κατά την 30.6.2012 που καλύπτεται 

µε εµπράγµατες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 62.836.541,08 και αναλύεται σε 

ποσό ευρώ 44.368.006,42 που αφορά στη µητρική εταιρεία και σε ποσό ευρώ 18.468.534,66 που αφορά 

στη θυγατρική  εταιρεία « SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Η διάρθρωση του δανεισµού κατά την 30.6.2012   για τον όµιλο και την εταιρεία παρατίθεται κατωτέρω: 

 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1.205.442,11 1.917.322,84 1.205.442,11 1.917.322,84

Alpha Bank  A.E 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού 15.862.450,28 9.672.048,28 15.862.450,28 9.424.548,28

Τράπεζα Πειραιώς 1.069.449,91 714.506,90 0,00 0,00

Σύνολο 19.337.342,30 13.503.878,02 18.267.892,39 12.541.871,12

Ανάλυση βραχυπροθέσµων δανείων

Η ΕταιρείαΟ  Όµιλος

 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 17.914.035,19 19.469.256,26 17.914.035,19 19.469.256,26

Alpha Bank  A.E 10.040.316,81 12.044.177,68 10.040.316,81 12.044.177,68

Eurobank Εργασίας Α.Ε 2.502.000,00 2.930.000,00 2.502.000,00 2.930.000,00

Τράπεζα Πειραιώς 22.457.500,00 25.952.500,00 0,00 0,00

Σύνολο 52.913.852,00 60.395.933,94 30.456.352,00 34.443.433,94

Ο  Όµιλος Η Εταιρεία

Ανάλυση µακροπροθέσµων δανείων
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Οµίλου Εταιρείας Οµίλου Εταιρείας Οµίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 2.405.442,11 2.405.442,11 16.931.900,19 15.862.450,28 19.337.342,30 18.267.892,39

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 38.635.762,76 28.867.704,03 38.635.762,76 28.867.704,03

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00 14.278.089,24 1.588.647,97 14.278.089,24 1.588.647,97

Σύνολα 2.405.442,11 2.405.442,11 69.845.752,19 46.318.802,28 72.251.194,30 48.724.244,39

Συνολα ∆ανεισµούΒραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός

Ενηλικίωση δανειακών υποχρεώσεων

 

 

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 σε αυτή την περίπτωση θα 

επιβαρύνονταν κατά  362.155,12  ευρώ για τον Όµιλο και  239.273,87 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα . 

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

κατά  362.155,12  ευρώ για τον Όµιλο και  239.273,87 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του οµίλου πλήν του βραχυπρόθεσµου δανεισµού  παρουσιάζονται 

µειωµένες κατά την 30.06.2012   και διαµορφώνονται σε 3,881 εκατ. € έναντι 8,076 εκατ. € στις 

30.06.2011.Η διαφορά των 4,195  εκατ.ευρώ ή ποσοστό 51,94%  αφορά σε µείωση των υποχρεώσεων  προς 

προµηθευτές και επιταγές πληρωτέες κατά 5,430 εκατ.ευρώ και αύξηση των λοιπών βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων κατά 884 χιλ.ευρώ  .  

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των  οικονοµικών  καταστάσεων του Οµίλου των χρήσεων   

2011-2012 και 2010-2011 είναι οι κάτωθι:  

30.06.2012 30.06.2011

0,27 0,28

0,28 0,36

0,30 0,37

1,39 1,60

3,62 2,77

2,03 1,74Σύνολο δανεισµού / Κύκλο Εργασιών

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονοµικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

 

 

Το υπόλοιπο σωρευµένων ζηµιών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 24,281 εκατ. €. 
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Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρείας. 

Ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΟΥΡΓΙΑ  ΑΕΒΕ   κατά την χρήση 

2011-2012 ανήλθε σε 29,287 εκατ. € έναντι 40,080 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης, 

σηµειώνοντας µείωση  κατά  26,93%.Η µείωση  είναι αποτέλεσµα  της ελεγχόµενης  παραγωγικής διαδικασίας 

µε µείωση της παραγωγής  και κατά συνέπεια και των πωλήσεων από µέρους της εταιρείας και αυστηρής 

αξιολόγησης των πελατών προς αποφυγή επισφαλειών εξ αιτίας της πρωτοφανούς  οικονοµικής κρίσης. Οι 

πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό  αντιστοιχούν  στο 76,92% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. 

 Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  
01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Πωλήσεις εκκοκκισµ.βάµβακος ιδίας παραγωγής 1.774.433,86 395.744,67

Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων 21.217.102,99 28.506.685,37

Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 1.615.685,17 4.365.194,06

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 2.144.371,24 1.682.861,13

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.551.622,07 3.379.822,03

Πωλήσεις µοουτς 567.477,18 983.877,89

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 0,00 61.503,22

Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 196.835,24 216.844,76

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 97.754,57 179.392,87

Λοιπές πωλήσεις 122.174,50 307.749,21

Πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος 0,00 0,00

Σύνολα 29.287.456,82 40.079.675,21  

 

             

Το κόστος πωληθέντων της τρέχουσας χρήσης  1/7/2011 – 30/6/2012  παρουσιάζει µείωση  της τάξεως του 

15,20 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση . Το αποτέλεσµα της  µείωσης  αυτής  προήλθε κυρίως  από την  

µείωση των πωληθέντων ποσοτήτων των προϊόντων της εταιρείας και µία µικρή αύξηση τους κόστους 

παραγωγής  από τον επιµερισµό ανελαστικών δαπανών από την µείωση της ποσότητας της παραγωγής.  

Η εταιρεία κατά την διαχειριστική χρήση 1/7/2011 –30/6/2012 είχε ζηµίες µετά από φόρους 10,397 εκατ. 

ευρώ  έναντι ζηµιών  2,939  εκατ .€  της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης δηλαδή παρουσίασε σηµαντική 

αύξηση  ζηµιών της τάξεως του 253,72%. Το µικτό αποτέλεσµα παρουσίασε µείωση  κατά  419,92%  και 

διαµορφώθηκε σε ζηµίες 3,715 εκατ. ευρώ  έναντι  κερδών 1,161 εκατ. €  της 30.06.2011.Η διαφορά στο 

µικτό αποτέλεσµα προέκυψε από την πτώση των τιµών ειδικά κατά το β΄εξάµηνο της χρήσης και από την 

αύξηση του κόστους παραγωγής. 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2011-30.06.2012 
 

  17

Το αποτέλεσµα  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA)  

ανήλθε κατά τη χρήση  2011-2012 σε ζηµία 5,086 εκατ. ευρώ , έναντι κερδών 2,339 κατά τη χρήση 2010-

2011.  

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 257 χιλ. € έναντι 1.141 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας µείωση  κατά  77,49%.Το αυξηµένο κόστος της προηγούµενης χρήσης οφείλεται α)σε 

διενέργεια  προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους  374 χιλ €  β) σε ασφάλιστρα πιστώσεων  228,948 

ευρώ. Επιπλέον στην κλειόµενη  υπήρξε µείωση στις αµοιβές  προσωπικού  και των µελών της διοίκησης 

ποσού 177,544 χιλ.ευρώ.  

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν  µείωση κατά  19,22%  από 1,279 εκατ. € σε 1,033 εκατ. € 

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 3,648 εκατ. € έναντι 751 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας µεγάλη αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως σε έξοδα αδρανείας  τα οποία παρουσίασαν αύξηση 

κατά 3,098 εκατ.ευρώ.  

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 566,655 χιλ. € έναντι 956,459 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης 

παρουσιάζοντας µείωση   κατά 40,75% .Η διαφορά οφείλεται α)σε µείωση της επιδότησης εργοδοτικών 

εισφορών κατά 181 χιλ.ευρώ ,β)σε µείωση εσόδων από αχρησιµοποίητες προβλέψεις απαιτήσεων 285 χιλ. 

ευρώ  γ) σε αύξηση των συναλλαγµατικών διαφορών κατά 100 χιλ. ευρώ  δ) σε µείωση των αναλογουσών στη 

χρήση αποσβέσεων επιχορηγουµένων παγίων και λοιπών εσόδων κατά 24 χιλ.ευρώ. 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 2,242 εκατ. € έναντι  1,771 εκατ. € της αντίστοιχης 

προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 26,58%. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε α) αύξηση κατά 

103 χιλ.ευρώ λόγω δανεισµού και  β)σε τόκους καθυστέρησης ποσού ευρώ 350 χιλ.ευρώ 

 

Επί του Ισολογισµού της εταιρείας 

Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2011-2012 ανήλθαν σε 272 χιλ. €.  

Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται σε 134,995  εκατ. € έναντι 134,834  εκατ. € 

της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. Το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο του ενσώµατου πάγιου 

ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχεται στις 30.6.2012 σε 58,551 εκατ. €  έναντι 61,362 εκατ. € στις 

30.06.2011. 
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Το  ενσώµατο πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 30η Ιουνίου 2012 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 2.898.811,42

Αξια κτήσης 37.120.010,41

Αποσβέσεις 5.597.386,22

Αναπόσβεστη αξία 31.522.624,19

Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις

Αξια κτήσης 86.819.003,38

Αποσβέσεις 64.523.472,74

Αναπόσβεστη αξία 22.295.530,64

Μεταφορικά µέσα

Αξια κτήσης 1.595.157,78

Αποσβέσεις 1.463.239,51

Αναπόσβεστη αξία 131.918,27

Επιπλα-Εξοπλισµός

Αξια κτήσης 5.543.813,31

Αποσβέσεις 4.860.456,60

Αναπόσβεστη αξία 683.356,71

Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 1.018.393,77

Σύνολο ενσώµατων  παγίων 58.550.635,00

Κτίρια 

 

Και ειδικότερα 

 

Γήπεδα -Οικόπεδα εµβαδόν /τ.µ  Αξία κτήσης

Συγκρότηµα Φαρσάλων 290.101 1.215.811,42

Συγκρότηµα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00

Συγκρότηµα Λαµίας 29.521 440.000,00

Σύνολα 379.479 2.898.811,42
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Κτίρια - Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις
εµβαδόν/τ.µ Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία

Συγκρότηµα Φαρσάλων 89.789 30.605.245,56 4.494.249,11 26.110.996,45

Συγκρότηµα Λιβαδειάς 11.489 3.134.536,61 448.044,79 2.686.491,82

Συγκρότηµα Λαµίας 10.046 2.707.800,00 345.442,38 2.362.357,62

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 1.250 672.428,24 309.649,94 362.778,30

Σύνολα 112.574 37.120.010,41 5.597.386,22 31.522.624,19
 

 

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

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

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

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

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

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

λογαριασµό της καθαρής θέσης «κέρδη σε νέο». 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της εταιρείας παρουσίασε µείωση  κατά  8,089 εκατ. €,  από 28,938 εκατ. € 

στις 30.06.2011  σε 20,849 εκατ. € στις 30.06.2012 .Ειδικότερα η διαφορά οφείλεται  α )σε  µείωση  των  

αποθεµάτων  κατά 7,244  εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται  στη ποσοτική µείωση των αποθεµάτων λόγω 

µείωσης της παραγωγής και ειδικά των ετοίµων - ηµιτελών  β) σε µείωση των εµπορικών απαιτήσεων κατά 

261 χιλ.ευρώ , γ) σε αύξηση των διαθεσίµων κατά 30 χιλ.ευρώ δ) σε µείωση δανεισµού προς θυγατρική 270 

χιλ.ευρώ. και ε) σε µείωση των απαιτήσεων κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά 344 χιλ.ευρώ. 

 

Η εταιρεία  κατά την 30.6.2011  κατείχε  1.651.189,34  δολάρια  τα οποία αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη 

τιµή του ξένου νοµίσµατος της 30.6.2012  και τα οποία αντιστοιχούσαν σε 1.311.508,62  ευρώ καθώς επίσης 

και 33.051,72 RON τα οποία αντιστοιχούσαν σε 7.425,18 €. 

Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 23,125 εκατ.€ στις 30.06.2012  έναντι 33,523 εκατ. € στις 30.06.2011 

διαφορά που προκύπτει  από τις ζηµίες χρήσης  µετά από φόρους ποσού € 10,397 εκατ.ευρώ.  

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ανήλθαν  την 30.6.2012 σε 539 χιλ. € έναντι 717 χιλ. € της 

30.6.2011. 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  της εταιρείας πλήν του βραχυπρόθεσµου δανεισµού  παρουσιάζονται 

µειωµένες  κατά την 30.06.2012   και διαµορφώνονται σε 3,156 εκατ. € έναντι 5,222 εκατ. € στις 
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30.06.2011.Η διαφορά των 2,065 εκατ.ευρώ ή ποσοστό 39,56%  αφορά σε µείωση των υποχρεώσεων προς 

προµηθευτές και επιταγές πληρωτές  2,881 εκατ.ευρώ , σε αύξηση των οφειλοµένων στο προσωπικό αµοιβών 

κατά 183 χιλ.ευρώ (συµπεριλαµβανηµένων και των αποζηµιώσεων απόλυσης) ,σε αύξηση των δουλευµένων 

εξόδων χρήσης κατά 134 χιλ. και σε αύξηση προκαταβολών από πελάτες κατά 412 χιλ. ευρώ, αύξηση 

υποχρεώσεων προς το δηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισµούς κατά 86 χιλ.ευρώ.  

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των  οικονοµικών  καταστάσεων της εταιρείας  των χρήσεων  

2011-2012 και 2010-2011 είναι οι κάτωθι: 

30.06.2012 30.06.2011

0,25 0,30

0,38 0,55

0,37 0,52

0,97 1,63

2,63 1,83

1,66 1,17Σύνολο δανεισµού / Κύκλο Εργασιών

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονοµικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

 

 

Το υπόλοιπο σωρευµένων ζηµιών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 16,262 εκατ. €. 

 

Σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης 

Ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε  

στην Νεοαναπτυσόµενων Εταιρειών Αγορά του  Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η διαπραγµάτευση των 

µετοχών έγινε στις 28 Ιουνίου 2012.Η εταιρεία ελέγχει άµεσα την θυγατρική µε ποσοστό 98,98 %. 

Ολοκληρώθηκε  έλεγχος της επένδυσης του φωτοβολταικού πάρκου της θυγατρικής εταιρείας 

SELECTED VOLT A.E , από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3299/2004 και 

αναµένεται η  εκταµίευση των 7.500.000 €. 

Η εταιρεία κατόπιν ενεργειών της βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τη ∆.Ε.Η  του τιµολογίου της προς  

Εταιρεία, γεγονός που θα εξασφαλίσει αν τελικά επιτευχθεί µεγάλη ελάφρυνση  στο κόστος παραγωγής. 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

α. Κίνδυνος αγοράς  

1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

ευρώ. Για το µέρος των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα η εταιρεία 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.  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 30.06.2012 δεν επιφέρουν σηµαντικό συναλλαγµατικό 

κίνδυνο.   

 

2. Κίνδυνος τιµής: Ο Όµιλος και η 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. Γι’ αυτό και η διοίκηση του οµίλου ήδη από την παρούσα χρήση 

προσανατολίσθηκε σε διαφορετική  διαχείριση  αποθεµατοποίησης µε µείωση παραγωγής .  

 

 

β.Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

των εργασιών του Οµίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού 

όσον αφορά τον τοµέα  της κλωστοϋφαντουργίας και µε τον Λ.Α.ΓΗ.Ε (Λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας ) που  αφορά στον τοµέα της ενέργειας. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι 

διατηρείται σε χαµηλό επίπεδο. Το γεγονός ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε σηµαντικό 

πιστωτικό κίνδυνο είναι αποτέλεσµα της φύσης της δραστηριότητας του στο τοµέα της ενέργειας και στην 

πολιτική του η οποία εστιάζεται στη συνεργασία µε αξιόπιστους πελάτες.  
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Οι εµπορικές απαιτήσεις του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 

Ο Οµιλος Η Εταιρεία Ο Οµιλος Η Εταιρεία

30.06.2012 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2011

Πελάτες  8.880.840,09 6.016.010,76 7.930.853,86 6.450.210,95 

Απαιτήσεις µεταξύ εταιρειών του οµίλου 0,00 942.586,83 0,00 917.202,81 

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 1.307.065,05 1.307.065,05 1.159.730,29 1.159.730,29 

Υποσύνολο 10.187.905,14 8.265.662,64 9.090.584,15 8.527.144,05 

Μείον :Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (824.329,53) (824.329,53) (824.329,53) (824.329,53)

Σύνολο 9.363.575,61 7.441.333,11 8.266.254,62 7.702.814,52 
 

 

Ο Οµιλος Η Εταιρεία Ο Οµιλος Η Εταιρεία

30.06.2012 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2011

∆εν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι αποµειωµένα 5.047.607,65 4.408.480,42 5.215.338,73 4.651.898,63 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα:

                          <  31           ηµέρες 2.748.748,74 980.810,39 368.957,44 368.957,44 

                              32-180  ηµέρες 544.868,04 544.868,04 716.157,09 716.157,09 

                          > 181          ηµέρες 1.022.351,18 1.507.174,26 1.965.801,36 1.965.801,36 

Σύνολο 9.363.575,61 7.441.333,11 8.266.254,62 7.702.814,52 
 

 

γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

∆εν υφίσταται για τον κλάδο της ενέργειας δεδοµένου της σταθερής τιµής πώλησης. Η ζήτηση των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των ευρωπαϊκών κλωστηρίων εξαρτάται από την  πολιτική των 

ανταγωνιστικών χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία  , την τιµή  του δολαρίου  και την τιµή του 

εκκοκκισµένου βάµβακος. Ο Όµιλος και η εταιρεία φροντίζει να ελέγχει τα αποθέµατά σε 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έτσι ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος αυτός. 

 

δ. Κίνδυνος µεταβολής τιµής Α΄ύλης  

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

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

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

εµπορευµάτων . Εάν καταφέρει η εταιρεία λόγω της πλήρους καθετοποίησης της  µε δικά της εκκοκκιστήρια 

βάµβακος  να  εξασφαλίζει µεγάλο µέρος από την  Α΄υλη µε δικά της αποθέµατα αποµακρύνει τον κίνδυνο 

αυτό .    
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στ .Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των  

 επιτοκίων    

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

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

δανεισµό. 

Η διάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και του οµίλου κατά την 30.6.2012 έχει ως εξής: 

 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 69.845.752,19

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού (16.931.900,19)

Υπόλοιπο µακροπρόθεσµου δανεισµού 52.913.852,00

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 19.337.342,30

Σύνολο δανεισµού 72.251.194,30
 

 

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 σε αυτή την    περίπτωση θα 

επιβαρύνονταν κατά  362.155,12  ευρώ για τον Όµιλο και  239.273,87  ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα . 

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

κατά  362.155,12  ευρώ για τον Όµιλο και  239.273,87 ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

 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.     
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η. Κίνδυνος χρηµατοοικονοµικών παραγώγων  

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

επιτρέπουν . Λόγω του δυσµενούς κλίµατος των χρηµαταγορών δεν διενεργήθηκαν διαπραγµατεύσεις κατά 

την χρήση 2011- 2012. Κατά την 30.06.2012 Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν  στη κατοχή τους παράγωγα 

και συνεπώς ο ανωτέρω κίνδυνος δεν υφίσταται.  

 

Προβλεπόµενη εξέλιξη του Οµίλου και της εταιρείας  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και στο παραδοσιακό κλάδο 

της κλωστοϋφαντουργίας . Η πρώτη µεγάλη επένδυση φωτοβολταικού πάρκου  η οποία άρχισε στις αρχές 

Σεπτεµβρίου 2010  ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011. Από τον Μάρτιο του 2011 µετά την 

επιτυχή διασύνδεση στο δίκτυο της ∆.Ε.Η ο Όµιλος παράγει ηλεκτρική ενέργεια  και οι αποδόσεις 

ξεπερνούν τις αναµενόµενες. Η λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου θα εξασφαλίζει στον όµιλο  στα 

επόµενα χρόνια επαρκή κεφάλαια για επέκταση των δραστηριοτήτων του και ανάπτυξη αυτών. Η  

διοίκηση  προσανατολίζεται  σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα  

στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς εκτιµά, ότι ο ενεργειακός κλάδος  

στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά υποσχόµενος. 

Η κατάσταση στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας παγκοσµίως µπορεί να χαρακτηρισθεί ρευστή  σε 

συνδυασµό δε µε τη µεγάλη κρίση στο εσωτερικό της χώρας επιδεινώνεται περαιτέρω. Η εταιρεία, έχει 

ενισχύσει τον εξαγωγικό της προσανατολισµό (άνω του 80%), εξασφαλίζοντας πελάτες φερέγγυους σε πάνω 

από 30 χώρες ανά τον κόσµο. Η διαφαινόµενη αύξηση των τιµών πώλησης των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και η αλλαγή ισοτιµίας €-$ προς όφελος της εταιρείας,  προς το παρόν δεν εξισορροπεί πλήρως, 

το συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής των προϊόντων λόγω των υψηλών εργοδοτικών εισφορών, της 

αύξησης της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας, της αύξησης των έµµεσων φόρων ,κ.α. Επίσης, εξωγενείς  

παράγοντες που επηρεάζουν  άµεσα το κόστος της πρώτης ύλης αλλά και τις τιµές του ανταγωνισµού στην 

πώληση προϊόντων κλωστηρίου (τρίτες χώρες) , η πολιτική χρηµατοδότησης των τραπεζών προς τις 

επιχειρήσεις και η πρόθεση της πολιτείας για στήριξη των ακόµη ζωντανών παραγωγικών και εξαγωγικών 

επιχειρήσεων, που πρέπει άµεσα να υποστηριχτεί µε αποφάσεις και µέτρα, θα βοηθήσουν στο να επανέλθει η 

κλωστοϋφαντουργία σε θετικά αποτελέσµατα. Η αναδιάρθρωση των οργανωτικών και λειτουργικών δοµών της 

εταιρείας, έχει ολοκληρωθεί . Βασικός  στόχος της διοίκησης  παραµένει η άµεση αντιστροφή των αρνητικών 

αποτελεσµάτων (ζηµιές) 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,  αφού υλοποίησε και την εισαγωγή της 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου µε απώτερο 
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στόχο την περαιτέρω ενίσχυση τόσο του οµίλου , όσο και της εταιρείας σε θέµατα ρευστότητας, καθαρής 

θέσης και µελλοντικών συνεργασιών. 

Μέσω  των θυγατρικών εταιρειών   «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε»  αρχίζει να υλοποιείται ο στρατηγικός σχεδιασµός της 

διοίκησης  . Ο όµιλος έχει  λάβει περαιτέρω άδειες παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοαέριο και βιοµάζα και η ∆ιοίκηση ως στόχο έχει την άµεση υλοποίηση των σταθµών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, εξετάζει την εξαγορά αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β 

συστήµατα και ταυτόχρονα το ενδεχόµενο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων έργων που θα 

δώσουν στον όµιλο ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού.  

 

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 2011-2012 σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24.  

 

Πωλήτρια εταιρεία Ποσά συναλλαγής

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 154.282,08

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 11.364,00

ΑΦΟΙ ∆ΟΝΤΑ ΑΕΒΕΒ 60.000,00

Συνολα 225.646,08

SELECTED VOLT A.E

Αγοράστρια εταιρεία

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
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Πωλήτρια εταιρεία Ποσά συναλλαγής

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 2.160,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 1.068,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 142.303,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 1.068,00

Συνολα 146.599,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

Αγοράστρια εταιρεία

ΑΦΟΙ ∆ΟΝΤΑ ΑΕΒΕΒ

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Εταιρεία Ο Οµιλος Η Εταιρεία

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2.798,89 2.798,89

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 163.538,83 163.538,83

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 850.996,11

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 91.590,72

Συνολα 166.337,72 1.108.924,55

Υπόλοιπα Απαιτήσεων 

 

 

Εταιρεία Ο Οµιλος Η Εταιρεία

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 13.800,00 13.800,00

Συνολα 13.800,00 13.800,00

Υπόλοιπα Υποχρεώσεων

 

 

Ειδος συναλλαγής Ο Οµιλος Η Εταιρεία

Αµοιβές & µισθοι ∆ιευθυντικών Στελεχών & µελών ∆ιοίκησης 353.469,47 289.469,47

Απαιτήσεις  απο ∆ιευθυντικά Στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 59.959,52 59.959,52

Συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης 
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Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

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

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

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 15.620.188,80 και διαιρείται σε 52.067.296 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

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

«Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης»)  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. 

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

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

 

2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

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

µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 

 

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

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

συνολικού αριθµού των µετοχών  κατά στη 30η Ιουνίου 2012  παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

ΜΕΤΟΧΟΣ Ποσοστό

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 42,81% Αµεση συµµετοχή

∆ΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,22% Αµεση συµµετοχή

∆ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,22% Αµεση συµµετοχή

∆ΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,59% Αµεση συµµετοχή

∆ΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,53% Αµεση συµµετοχή

 

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

 

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

 

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι 

χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (15.620.188,80) διαιρούµενο σε πενήντα δύο 

εκατοµµύρια εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι  (52.067.296) 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 30/6/2012 30/6/2011

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 42,81% 44,06%

∆ΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,22% 7,22%

∆ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,22% 7,22%

∆ΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,59% 5,59%

∆ΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,53% 5,53%

 

 

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. 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2011-30.06.2012 
 

  30

 

 

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 όµως αλλαγή  από τις διατάξεις του  κ.ν 2190/1920. 

 

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 

Αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων µετοχών, 

τον προγραµµατισµό αυτών και την διαβίβαση εντολών, είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ. ∆οντάς πρόεδρος του 

∆.Σ και  ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Η εταιρεία κατά την 30.6.2012 δεν κατείχε ίδιες µετοχές. 

 

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. 

 

∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (κατ’ άρθρο 43α§3, περίπτωση δ’ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 2§2 του ν.3873/2010 

 
1. Αρχές Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης , όπως αυτές οριοθετούνται από την 

ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, 

αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρία, έχει στόχο την 

διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων 

της Εταιρίας και όλων όσων συνδέονται µε τη λειτουργία της. 

 

2. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτός 

κωδικοποιήθηκε από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες 
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(καλούµενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf 

Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

που εφαρµόζει. 

 

3. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. 

 

Μέρος Α – Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 

Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει συστήσει ξεχωριστές επιτροπές που να προΐστανται στη διαδικασία 

υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να προετοιµάζουν προτάσεις προς το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά στις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων 

στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρίας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και 

διαµορφωµένη. 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι 8-µελές και αποτελείται από 4 εκτελεστικά και 4 µη 

εκτελεστικά µέλη εκ των οποίων 3 µέλη είναι ανεξάρτητα και µη εκτελεστικά. 

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆εν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της Εταιρίας η 

δηµιουργία της διάκρισης αυτής. 

IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει υιοθετήσει, ως µέρος του εσωτερικού κανονισµού της Εταιρίας, 

πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

στην Εταιρία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµη  διαµορφωθεί. 

∆εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών ή εκτελεστικών δεσµεύσεων σε 

εταιρίες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

V. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς λόγω της δοµής 

και λειτουργίας της Εταιρίας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή. 
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VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- ∆εν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών 

µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά 

θέµατα αµοιβών είναι σαφώς καθορισµένα από τον υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας ενώ τυχόν 

απόκλιση συζητείται παρουσία όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

- ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα 

µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρόσωπα που 

διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες. 

- ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό που 

χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της Εταιρίας, µε βάση 

τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. 

VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος 

Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου 

Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής της 

Εταιρίας. 

 

Μέρος Β - Εσωτερικός έλεγχος 

I. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

-Υφίσταται  κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συµβαδίζει µε τα βασικά 

καθήκοντα και  τις αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής που  προδιαγράφονται επαρκώς από τις 

κείµενες διατάξεις. 

-∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών 

συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών 

αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της. 
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Μέρος Γ – Αµοιβές 

- Οι αµοιβές και οι τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτηµα των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

- Οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προβλέπουν ότι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί, λόγω 

αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού. 

- ∆εν υφίσταται Επιτροπή Αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα 

στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και 

µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα 

καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν 

την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρίας 

δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα. 

- Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής Αµοιβών, χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών 

αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Αµοιβών. Οι πάσης φύσης αµοιβές και παροχές προς τα 

Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 

σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 

∆. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόµου ή του Κώδικα 

Η Εταιρία µέσα στα πλαίσια εφαρµογής ενός δοµηµένου και επαρκούς συστήµατος Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης, έχει εφαρµόσει συγκεκριµένες πρακτικές καλής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης κάποιες από 

τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόµενων από τους σχετικούς νόµους (Κ.Ν. 2190/1920 όπως 

ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008). 

Συγκεκριµένα, η Εταιρία εφαρµόζει τις εξής επιπλέον Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης: 

Α) η Εταιρία τηρεί από 10/11/1997 εγκεκριµένο Κανονισµό Εργασίας του Προσωπικού. Το πνεύµα του 

Κανονισµού Εργασίας προωθεί την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της 

Εταιρίας για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνεπειών για την Εταιρία και για κάθε µέλος του 

προσωπικού, από τους εργαζόµενους µέχρι τα µέλη της διοίκησης. 

Β) Από το 2003 η Εταιρία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, 9001:2000 (∆ιασφάλιση 

Ποιότητας) και 14001 (Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση) ανανεώνοντας κάθε χρόνο τις σχετικές 

πιστοποιήσεις.   
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Ε. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση 

µε τη διαδικασία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών. 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε τη διαδικασία 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών αναφορών περιλαµβάνει 

δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς µηχανισµούς σε διάφορα επίπεδα µέσα στον Οργανισµό όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

5.1 Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

5.1.1. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  εντός 

του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 

7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του 

∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 3/348/19.7.2005. Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ή των ∆ιευθυντικών  Στελεχών της Εταιρίας µε τα συµφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως µια 

φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο και να 

παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Επίσης παρέχουν, µετά από έγκριση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές 

Αρχές, συνεργάζονται µε αυτές και διευκολύνουν µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, 

ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

5.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των 

αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της Εταιρίας και 

ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοίκησης  προκειµένου να της παρασχεθούν όλες οι 

αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ µέρους της εύλογης διασφάλισης για την 

κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις 

πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ 

µέρους του νοµίµου ελεγκτή της Εταιρίας. 

5.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών 

λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του 

Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και της εν γένει 
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νοµοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών και της 

χρηµατιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου (βάσει 

κινδύνου-risk assessment), ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός µεν η 

λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και αφετέρου η λειτουργία των δυο 

βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

5.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων:  Στα πλαίσια της επαρκούς επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης έχει υλοποιηθεί επένδυση σε Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης (MIS , JD EDWARDS) 

κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικά εργαλείων παγκοσµίως  που εξασφαλίζουν µέσα από 

σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών και παραγωγικών µεγεθών. Παράλληλα 

ανάλυση των αποτελεσµάτων  πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σηµαντικά πεδία 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών, ιστορικών 

και προϋπολογισµένων λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε επαρκή λεπτοµερή εξήγηση όλων των 

σηµαντικών αποκλίσεων. Όλες οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, περιλαµβάνουν όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο 

σύνολό τους αντίστοιχα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώµατα των Μετόχων 

Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία 

των συµµετεχόντων, το Προεδρείο, η Ηµερησία διάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας όπως επίσης και τα δικαιώµατα Μετόχων και ο τρόπος άσκησης 

τους περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρίας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί µε βάση τις 

διατάξεις του Ν.2190/1920. 

Αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 

1. H Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια ν’ αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως 

τοιούτων θεωρουµένων πάντως και των αυξήσεων ή µειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

της Εταιρίας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δια ανωνύµων οµολογιών, στ) 

συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ)  διορισµού εκκαθαριστών. 

2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που επιβάλλονται από 
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διατάξεις νόµων και β) ο διορισµός  µε το καταστατικό του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. H Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται 

υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου 

∆ήµου όµορου της έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών 

από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επί εταιριών των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, 

που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, 

όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου . Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη 

συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο. 

2. H Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µ' 

αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη 

συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. H ηµέρα δηµοσίευσης 

της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

3. Ειδικά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση νοµίµως συγκαλείται, συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις 

χωρίς και την τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών, µόνον εφόσον επιτυγχάνεται καθολική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται από κανένα αντίρρηση για την µη τήρηση των 

ανωτέρω προθεσµιών. 

Πρόσκληση - Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, τη 

χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους 

που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα 

µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους αυτοπροσώπως ή δι' 

αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16 

Ιανουαρίου 1930 Π.∆/τος “Περί ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιριών”. β) σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα 

που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' 

ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/1957, όπως ισχύει. 

γ) Σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι ηµέρες την εβδοµάδα και 

επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονοµικές εφηµερίδες ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 

πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ηµέρα καθ’ όλη την τριετία και γγ) πληρούν της προϋποθέσεις που 

καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εµπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, 

προκειµένου για το χαρακτηρισµό εφηµερίδας ως οικονοµικής. H πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα 
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(10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ηµερών στις ως άνω εφηµερίδες. 

2. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει 

υποχρέωση να δίνει σε κάθε µέτοχο, που το ζητάει, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της και τις 

σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών, πάνω σ’ αυτές. 

Κατάθεση µετοχών - Αντιπροσώπευση 

1. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσµεύουν το σύνολο ή 

µέρος των µετοχών τους, µέσω του χειριστή τους στο σύστηµα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέτουν 

στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 2 παρόντος, στην υπηρεσία 

µετόχων στο ταµείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζική 

Εταιρία τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών πέντε 5 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

της συνέλευσης. 

2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' 

αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 3. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των 

µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε 5 ολόκληρες ηµέρες πριν από τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  4. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από 

άδειά της. 

Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του 

καταστήµατος της Εταιρίας, νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη 

Γενική Συνέλευση. O πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις 

ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των µετοχών και ψήφων του καθενός και 

τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων τους. 

 

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης 

1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεµάτων της ηµερησίας 

διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόµιµες προθεσµίες δηµοσιεύσεως της 

προσκλήσεως για την σύγκλησή της). 

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση 

µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα (10) 

ηµέρες, τουλάχιστον, πριν. H επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
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εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του 

καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση 

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την 

περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

1. Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, 

στη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, 

στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πλην της δια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού 

της εταιρίας προβλεποµένης περίπτωσης,  σε µείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δια 

οµολογιών, σε µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της εταιρίας, σε παράταση 

της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι 

εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του  καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά 

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του καταστατικού ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 

µέτοχοι εκπροσωπούντες το ήµισυ του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης και της 

απαρτίας αυτής η γενική συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εφόσον παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες το ¼ του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 

Πρόεδρος - Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην 

εκλογή του Προέδρου της και δύο γραµµατέων, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. 

Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται 

στην Ηµερήσια ∆ιάταξη. 
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2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

Απόφαση απαλλαγής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών 

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασµών (ετησίων οικονοµικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση 

µε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. H απαλλαγή του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ζ. Σύνθεση, Συγκρότηση, Σύγκληση, Θητεία & Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

1. H Εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) κατ΄ελάχιστον και 

µέχρι δεκαπέντε (15) Συµβούλους κατ΄ανώτατο όριο. 

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας 

για δύο (2) έτη θητείας. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει ή αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  

3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιµα. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. ∆ύο από τα µη εκτελεστικά θα είναι 

πάντοτε ανεξάρτητα µέλη. Ρητά ορίζεται ότι τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 

µπορεί να είναι λιγότερα του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών. Οι αρµοδιότητες των  εκτελεστικών 

µελών, των µη εκτελεστικών µελών και των εξ αυτών ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε το περιεχόµενο του Ν. 3016/2002. 

 

Εξουσία - Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρίας 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη ∆ιοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την 

εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία µέσα στα 

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που, σύµφωνα µε το Νόµο ή αυτό το Καταστατικό, 

ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους αµοιβές που καταβάλλονται στα ∆ιευθυντικά Στελέχη της 

Εταιρίας, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αµοιβών της Εταιρίας 

αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

3. Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2011-30.06.2012 
 

  40

23α του K.N. 2190/1920, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ν. 

3016/2002. 

4. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την 

Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού 

σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας 

ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 

5. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόµα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας. 

6. ∆άνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή 

παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της Εταιρίας απαγορεύεται 

απολύτως και είναι άκυρα. 

7. O διορισµός, η εκλογή ή η παύση µελών του ∆.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που 

ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τον N. 

2190/20. ∆ιευκρινίζεται όµως ότι οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αντικείµενο το 

προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως αυτών, έναντι των τρίτων και πριν να γίνει η καταχώρηση του 

σχετικού Πρακτικού ή ανακοινώσεως στο MAE, ή πριν επίσης γίνει η δηµοσίευση στο τεύχος AE και 

EΠE, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος τρίτος λαµβάνει γνώση της λήψεως της αποφάσεως διά παραδόσεως 

εις αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ µέρους της Εταιρίας (AΠ 308/1961). 

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο κατά τον Ν. 3016/2002, για τη σύνταξη του Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας. 

9. Το καταστατικό ορίζει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης 

και εκπροσώπησης (άνευ περιορισµού τινός στην έκταση των ανατιθέµενων εξουσιών) σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή να το 

υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του 

ή, εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, 

εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων 

σε άλλα µέλη ή τρίτους. 

Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, 

εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει εκλεγεί µε την 

από 28 ∆εκεµβρίου 2010 απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θα διοικήσει την Εταιρία 
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µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί µέσα στο δεύτερο  εξάµηνο 

του έτους 2012. Συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από 28 ∆εκεµβρίου 2010 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: 

 

Με το από 06.07.2012 πρακτικό συνεδρίασης του ∆.Σ της  έγινε αποδεκτή η παραίτηση του ανεξάρτητου 

µέλους του ∆.Σ κου Γεωργίου Μέργου.Το διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε την µη αντικατάστασή του και 

έτσι το ∆.Σ έχει ως εξής: 

 

Μέλη Ιδιότητα 
Θέση 

 

Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς Επιχειρηµατίας  
Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 

Απόστολος  Ηλ.∆οντάς Επιχειρηµατίας 
Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Απόστολος Ιωά.∆οντάς Οικονοµολόγος Εκτελεστικό Μέλος 

Αρσενοπούλου Αρετή Οικονοµολόγος Εκτελεστικό Μέλος 

Μπιτσικώκος Γρηγόριος ∆ικηγόρος Μη εκτελεστικό Μέλος 

Λαποκωνσταντάκης Νικόλαος Χηµικός  Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

Θεοδώρου Ηλίας Οικονοµολόγος Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

 
Σύµφωνα µε την από 06.07.2012 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ , την Εταιρία εκπροσωπούν  οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς και 

Απόστολος Ηλ.∆οντάς. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή και περισσότερους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους 

και Εντεταλµένους Συµβούλους από τα µέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. 

3. Με την επιφύλαξη της αµέσως προηγουµένης ανωτέρω διατάξεως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και σε µη µέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση  

αυτής της αναθέσεως.   

4. O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν 

κωλύεται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

Αναπλήρωση µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Σε περίπτωση αποχωρήσεως κάποιου συµβούλου πριν από τη λήξη της θητείας αυτού λόγω θανάτου, 
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παραιτήσεως ή από οποιονδήποτε λόγο εκπτώσεως εκλέγεται από το ∆ιοικητικό συµβούλιο 

αντικαταστάτης αυτού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη του 

αποχωρήσαντος στην περίπτωση που µετά την αποχώρηση συµβούλου οι εναποµείναντες εν ενεργεία 

σύµβουλοι είναι λιγότεροι των πέντε. Ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς σύµβουλος παραµένει µέχρι τη λήξη 

της θητείας του αντικατασταθέντος συµβούλου.  

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β κωδ.ν. 2190/1920 και 

ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να 

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των εν ενεργεία συµβούλων ουδέποτε όµως ο αριθµός 

των παρόντων αυτοπροσώπως των συµβούλων δύναται να είναι µικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του 

συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών. Οι 

αποφάσεις του συµβουλίου και τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού καταχωρούνται στο ειδικό επί τούτου 

βιβλίο το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρευρισκόµενα σε κάθε συνεδρίαση µέλη. Ο Πρόεδρος του 

συµβουλίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του δύναται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσµατα από το βιβλίο 

πρακτικών. 

2. Το ∆Σ συνεδρίασε κατά το έτος 2010/11  τριάντα (30)  φορές.  

Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσό της ορίζεται από 

την τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 

Απαγόρευση ανταγωνισµού, ευθύνες γενικώς µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συµβάσεις της Εταιρίας 

µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους ∆ιευθυντές της Εταιρίας, να 

ενεργούν κατ' επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασµό ή για 

λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από του σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να 

µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωµα για αποζηµίωση, σύµφωνα 

µε το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Kωδ. N. 2190/1920. 

3. Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την ∆ιοίκηση των 

εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσµα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισµός περιέχει παραλείψεις ή 

ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγµατική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, 

εάν το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιµέλεια του συνετού 
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επιχειρηµατία.  

Κατ' εξαίρεση: 

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων της Εταιρίας µε τα πρόσωπα 

της παραγράφου 5 (παρόντος, κατωτέρω) χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση 

αυτή δεν ισχύει προκειµένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της 

Εταιρίας µε τρίτους. 

2. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούµενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην 

απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούµενου 

στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

3. Η άδεια της παραγράφου 2 µπορεί να παρασχεθεί και µετά τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν στην 

απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

εκπροσωπούµενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

4. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και γενικώς οι απαγορεύσεις του νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών ισχύουν 

για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους 

συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου βαθµού, 

καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρίας, εάν συντρέχει µια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 

του άρθρου 42ε του νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών (2190/1920, ως ισχύει). 

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συµβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της 

ανωτέρω παραγράφου 5 µε νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα από την Εταιρία κατά την έννοια της 

παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόµου περί ανωνύµων εταιρειών (2190/1920, ως ισχύει) ή µε 

οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες οµόρρυθµο µέλος είναι η Εταιρία, καθώς και στις 

συµβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 

3603/2007. 
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Η. ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Την 30η Ιουνίου  2012, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε 15.620.188,80 Ευρώ 

διαιρούµενο σε 52.067.296 ονοµαστικές µετοχές  ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) Ευρώ η 

κάθε µία. 

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΟΣΟΣΤΟ

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 22.290.464 42,81%

∆ΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 3.760.987 7,22%

∆ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3.757.691 7,22%

∆ΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2.912.583 5,59%

∆ΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2.880.097 5,53%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 16.465.474 31,62%

ΣΥΝΟΛΟ 52.067.296 100%
 

 

Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρίας είναι ονοµαστικές µετοχές και δεν υπάρχουν ειδικές 

κατηγορίες µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά που 

προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2011-30.06.2012 
 

  45

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

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

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης  

της 30ης Ιουνίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 δικλίδες, 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 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 δικλίδες 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, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
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αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 

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 «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  και των 

θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου 2012 και 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 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 

άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2012 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Εµµανουήλ Ν. Μανουσάκης 
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 27271 

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

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ: 125 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στοιχεία κατάστασης Οικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2012 

Σηµ. 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 6 84.453.926,05 88.603.414,81 58.550.635,00 61.362.270,44

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 15.231,73 33.096,78 15.231,73 33.096,78

Μακροπρόθεσµες & Λοιπές Απαιτήσεις 8 833.972,45 825.957,39 830.826,45 825.957,39

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 9 0,00 0,00 3.489.200,00 3.490.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 24.1 358.560,06 389.920,27 302.958,58 328.488,20

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων 
85.661.690,29 89.852.389,25 63.188.851,76 66.039.812,81

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 10 11.328.698,61 18.572.738,83 11.328.698,61 18.572.738,83

Εµπορικές απαιτήσεις 11 9.363.575,61 8.266.254,62 7.441.333,11 7.702.814,52

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 12 8.051.290,11 1.486.819,35 264.547,86 878.472,17

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 3.623.251,05 6.224.264,40 1.814.475,26 1.784.188,69

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 32.366.815,38 34.550.077,20 20.849.054,84 28.938.214,21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 118.028.505,67 124.402.466,45 84.037.906,60 94.978.027,02

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 14 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80

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

Λοιπά αποθεµατικά 15.1 16.977.465,28 16.949.908,64 16.949.908,64 16.949.908,64

Αποτελέσµατα Εις Νέον 15.2 -24.281.107,18 -16.761.421,41 -26.659.295,37 -16.262.026,88

25.531.068,39 33.023.197,52 23.125.323,56 33.522.592,05

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 697,37 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 25.531.765,76 33.023.197,52 23.125.323,56 33.522.592,05

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 24.2 7.289.618,42 7.070.472,28 6.958.164,46 6.915.117,24

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 16 539.428,16 716.525,18 539.428,16 716.525,18

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 17.1 52.913.852,00 60.395.933,94 30.456.352,00 34.443.433,94

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 18 8.535.349,15 1.616.768,29 1.534.687,15 1.616.768,29

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 69.278.247,73 69.799.699,69 39.488.631,77 43.691.844,65

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.1 1.839.989,75 7.269.956,87 1.551.558,94 4.432.836,52

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 23. 351.323,52 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 17.2 19.337.342,30 13.503.878,02 18.267.892,39 12.541.871,12

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 19.2 1.689.836,61 805.734,35 1.604.499,94 788.882,68

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 23.218.492,18 21.579.569,24 21.423.951,27 17.763.590,32

Σύνολο υποχρεώσεων 92.496.739,91 91.379.268,93 60.912.583,04 61.455.434,97

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
118.028.505,67 124.402.466,45 84.037.906,60 94.978.027,02

(Ποσά Σε Ευρώ)

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 

Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 51 έως 110 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Κατάσταση Συνολικών εσόδων 

 

Σηµ.
01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Κύκλος εργασιών 5.1,5.4 35.576.752,69 42.351.673,96 29.287.456,82 40.079.675,21

Κόστος Πωλήσεων 5.2,5.5 (34.453.057,53) (39.374.951,43) (33.002.345,52) (38.918.468,53)

Μικτό αποτέλεσµα 5.3,5.6 1.123.695,16 2.976.722,53 (3.714.888,70) 1.161.206,68

Άλλα Έσοδα 20 921.657,05 969.012,08 566.655,41 956.459,21

Έξοδα ∆ιάθεσης (256.907,59) (1.141.333,24) (256.907,59) (1.141.333,24)

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.249.017,55) (1.531.423,31) (1.033.342,80) (1.279.138,69)

Αλλα Έξοδα 21 (3.653.672,44) (804.374,07) (3.648.248,33) (750.827,71)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (3.114.245,37) 468.603,99 (8.086.732,01) (1.053.633,75)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17.219,24 95.109,54 5.794,93 58.362,40

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.793.273,13) (2.784.213,42) (2.247.754,57) (1.829.584,77)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 22 (3.776.053,89) (2.689.103,88) (2.241.959,64) (1.771.222,37)

Κέρδη/Ζηµίες χρήσης προ φόρων (6.890.299,26) (2.220.499,89) (10.328.691,65) (2.824.856,12)

Φόρος εισοδήµατος 23 (601.829,87) (268.318,74) (68.576,84) (114.532,20)

Κέρδη / Ζηµίες χρήσης (Α) (7.492.129,13) (2.488.818,63) (10.397.268,49) (2.939.388,32)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.492.129,13) (2.488.818,63) (10.397.268,49) (2.939.388,32)

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

Σύνολο (7.492.129,13) (2.488.818,63) (10.397.268,49) (2.939.388,32)

Μείωση -αύξηση αναβαλλόµενης φορολογίας 0,00 1.282.444,16 0,00 1.294.419,35

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 1.282.444,16 0,00 1.294.419,35

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους 

(Α+Β)
(7.492.129,13) (1.206.374,47) (10.397.268,49) (1.644.968,97)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.492.129,13) (1.206.374,47) (10.397.268,49) (1.644.968,97)

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

Σύνολο (7.492.129,13) (1.206.374,47) (10.397.268,49) (1.644.968,97)

Κέρδη /Ζηµίες ανά µετοχή σε ευρώ 25 (0,1439) (0,0478) (0,1997) (0,0565)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων
(3.114.245,37) 468.603,99 (8.086.732,01) (1.053.633,75)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
721.438,38 4.303.127,85 (5.086.063,58) 2.338.711,67

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 
 
 
 
 
 Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 51 έως 110 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Οµίλου 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες µετοχές

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσα 

συµµετοχή

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2010 15.698.940,30 17.214.521,49 -82.797,78 16.953.954,92 -15.555.046,94 34.229.571,99 0,00 34.229.571,99

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -1.206.374,47 -1.206.374,47 0,00 -1.206.374,47

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

 Ακύρωση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 82.797,78 -4.046,28 0,00 78.751,50 0,00 78.751,50

Υπόλοιπα 30.06.2011 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 -16.761.421,41 33.023.197,52 0,00 33.023.197,52

Υπόλοιπα 01.07.2011 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 -16.761.421,41 33.023.197,52 0,00 33.023.197,52

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -7.492.129,13 -7.492.129,13 0,00 -7.492.129,13

Σχηµατισµός Τακτικού 

Αποθεµατικού
0,00 0,00 0,00 27.556,64 -27.556,64 0,00 0,00 0,00

Πώληση µετοχών θυγατρικής 0,00 0,00 697,37 697,37

Υπόλοιπα 30.06.2012 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.977.465,28 -24.281.107,18 25.531.068,39 697,37 25.531.765,76

 

 

 

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες µετοχές

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -1.644.968,97 -1.644.968,97

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

 Ακύρωση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 82.797,78 -4.046,28 0,00 78.751,50

Υπόλοιπα 30.06.2011 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 -16.262.026,88 33.522.592,05

Υπόλοιπα 01.07.2011 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 -16.262.026,88 33.522.592,05

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -10.397.268,49 -10.397.268,49

Υπόλοιπα 30.06.2012 15.620.188,80 17.214.521,49 0,00 16.949.908,64 -26.659.295,37 23.125.323,56

 

 

 

Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 51 έως 110 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από απαιτήσεις  35.039.490,64 42.929.830,55 29.471.515,40 41.823.730,61

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -29.477.160,74 -41.363.811,48 -28.965.376,91 -40.998.465,30

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -9.899,61 -252.221,41 -6.980,43 -248.444,70

Τόκοι πληρωθέντες  -2.236.877,78 -2.338.034,32 -551.302,23 -1.296.912,57

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
3.315.552,51 -1.024.236,66 -52.144,17 -720.091,96

 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων 

παγίων στοιχείων  
-2.749.372,29 -25.852.414,32 -319.451,38 -609.224,85

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και αυλων παγίων 

στοιχείων
9.575,00 10.000,00 72.575,00 10.000,00

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, 

συγγενών, κοινοπραξιών κπλ
0,00 0,00 0,00 -3.350.000,00

Εξοφλήσεις /(χορηγήσεις) δανείων από/σε  θυγατρικές 0,00 0,00 270.000,00 302.000,00

Τόκοι εισπραχθέντες  16.731,43 77.652,90 5.307,12 40.905,76

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
-2.723.065,86 -25.764.761,42 28.430,74 -3.606.319,09

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

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

 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  2.500.000,00 27.000.000,00 2.500.000,00 0,00

 Εξοφλήσεις δανείων  -5.693.500,00 -8.716.578,90 -2.446.000,00 -1.147.112,94

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

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
-3.193.500,00 18.283.421,10 54.000,00 -1.147.112,94

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  
-2.601.013,35 -8.505.576,98 30.286,57 -5.473.523,99

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  6.224.264,40 14.729.841,38 1.784.188,69 7.257.712,68

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  3.623.251,05 6.224.264,40 1.814.475,26 1.784.188,69

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

Oι σηµειώσεις από τις σελίδες 51 έως 110 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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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  δραστηριοποιούνται 

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 

2011  ανήρχετο σε  298 άτοµα.  Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι µετοχές της θυγατρικής ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε διαπραγµατεύονται 

στη Νεοαναπτυσόµενων Εταιρειών Αγορά του Χρηµατιστηρίου Κύπρου. 

 

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

30.06.2012 είναι οι εξής: 

 

α/α Επωνυµία  
Χώρα  

εγκ/σης 

Σχέση 

συµµετοχής 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

30.06.2012 

Μέθοδος 

Ενοποίησης  

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

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

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

 

 

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 2010 εκλέχθηκε  8µελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Μετά την παραίτηση του κου Μέργου Γεωργίου το ∆.Σ αποφάσισε σε συνεδρίασή του την µη 

αναπλήρωση του µέλους ως τη λήξη της θητείας του ∆.Σ . 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2011-30.06.2012 
 

  52

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ορισθεί µέχρι την 28η ∆εκεµβρίου  2012 και παρατείνεται εκ του 

καταστατικού της εταιρείας  έως την επόµενη Γενική Συνέλευση. 

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

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

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

 

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

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

 1.Ευριπίδης Χαρ. ∆οντάς  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 

 2.Aπόστολος Ηλ. ∆οντάς Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ,εκτελεστικό µέλος 

 3.Απόστολος Ιωαν. ∆οντάς Εκτελεστικό µέλος 

 4.Αρετή Ανδρ. Αρσενοπούλου Εκτελεστικό µέλος 

 5.Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος Μη εκτελεστικό µέλος 

 6.Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 7.Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 27 Σεπτεµβρίου  2012 ενέκρινε τις ετήσιες ενοποιηµένες και 

εταιρικές  οικονοµικές  καταστάσεις της χρήσεως 1/7/2011 –30/06/2012 . 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο –Μέτοχοι 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 52.067.296 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 

ευρώ ανά µετοχή. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου αναλυτικά αναφέρεται στις σηµειώσεις των ετησίων  

οικονοµικών καταστάσεων στην παράγραφο 14.  

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. 
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∆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. 

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. 
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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, 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. 
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2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος  

2.1 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 1/7/2011 έως 

30/06/2012 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 το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και την µόνιµη επιτροπή  ∆ιερµηνειών και  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 κατάρτιση 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.  

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. 

 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων  

Ο Όµιλος και η εταιρεία έχουν υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των 

οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιουλίου του 2010.Στην παράγραφο 2.1.Α 

παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στη εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η 
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Ιανουαρίου 2011 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου 2010, 

ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 2.1.Β παρουσιάζονται τα 

πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 

ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 

2.1 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή µεταγενέστερα. 

Η εκτίµηση του οµίλου και της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2012 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011,  L 

305/23.11.2011) Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 

2011. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. 

Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις 

µεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραµµίζονται σε γενικές γραµµές οι σχετικές απαιτήσεις 

γνωστοποίησης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των Αµερικάνικων 

γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις  του οµίλου και της εταιρείας . 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012 αλλά δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούν να εφαρµοσθούν. 

 

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

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.  

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 

σύµφωνα µε την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ και το λειτουργικό της 
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νόµισµα είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», 

δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα στοιχεία του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

τα οποία αποκτήθηκαν πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία 

της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων 

αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος 

τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο 

µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) 

που ορίζει το υφιστάµενο πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή 

αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου µε τη χρήση ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να 

εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 

στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η 

τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της 

λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Ο όµιλος και η 

Εταιρεία δεν αναµένουν ότι αυτή η τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει 

σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις .   

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία    
 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την  1 Ιανουαρίου 2013. Ο όµιλος και η 

εταιρεία  δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 

σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µία εταιρία δεν 

θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά 

µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά 

συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει 

χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω 

δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ κατά τρόπο συνεπή µε τα 

∆ΠΧΠ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη 

λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρία που 

υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΠ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και 

∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την 

προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των 

δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή 

στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας  . 

 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του 

∆ΠΧΠ 7. Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη 

µετάβαση στο ∆ΠΧΠ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όµιλος και η 

εταιρεία εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές 

του καταστάσεις. 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις 
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επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο όµιλος και η  Εταιρεία  βρίσκονται  στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Ο όµιλος και η 

Εταιρεία  δεν µπορούν να εφαρµόσουν  το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2015. 

∆ΠΧΠ 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και 

οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Ο όµιλος και η 

Εταιρεία  δεν µπορούν να εφαρµόσουν  το ∆ΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2013. 

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να 

φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 

Ο όµιλος και η Εταιρεία  θα εφαρµόσουν αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή 

και δεν αναµένεται  να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε 

µια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

(προγράµµατα καθορισµένων παροχών) («µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν 

αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν 

έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, 

απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό 

κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Ο όµιλος 

και η Εταιρεία δεν αναµένουν ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  θα έχει σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις.  Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» - ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό 

ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο 

∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις . Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014 

και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος απογύµνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 

αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

µεταλλευτικά κοιτάσµατα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12  και 

τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούν να εφαρµοστούν νωρίτερα από τον όµιλο και την 

εταιρεία. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους  στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 

27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις 

λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το 

Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να 

λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

 

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 

χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την 

εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά 

τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 
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10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό 

παράγοντα για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των Συµφερόντων σε 

Κοινοπραξίες» και τη ∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες - µη νοµισµατικές 

συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από 

κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι 

τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. 

Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες 

εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες 

που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό 

µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά 

στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού 

συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα 

έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι 

υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 

27 ή 28. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2012 

τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 

από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 

2013.  Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας . 

 

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

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες 

από µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να 

επιλέξει να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη 

ηµεροµηνία. 

 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια 

οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης 

διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις 

που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα 

η επίπτωση από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν 

ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 

∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς 

τους µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις των τοµέων πληροφόρηση 
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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.  Ο Όµιλος καταχωρεί τις 

επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως 

µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. 

(β) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

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

οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων 

ψήφου. Οι επενδύσεις σε  συνδεδεµένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής 

θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης). Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την 

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

εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία 

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

ζηµιών µιας συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεµένη, δεν  αναγνωρίζονται 
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επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για 

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

συνδεδεµένων επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 

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

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

να ασκήσει σηµαντική επιρροή σε αυτές, επειδή οι λοιποί µέτοχοι είτε µεµονωµένα είτε σε συµφωνία 

µεταξύ τους τις ελέγχουν, ταξινοµούνται στην κατηγορία διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα :  

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

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

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

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

από άλλες περιοχές. 

 

2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές : 

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

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

δηλαδή το ευρώ. 

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

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

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

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

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

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται 

όπου και οι 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 
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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. 

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. 
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2.7  Κόστος ∆ανεισµού: 

Ο Όµιλος  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 .  

 

2.6 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. 

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. 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2011-30.06.2012 
 

  68

  

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 Ο Όµιλος 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 Ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την 

λήξη τους. 

 

δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε 

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

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

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

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

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

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

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις 

διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και Ο Όµιλος 

έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα 

για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά 
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κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή 

χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι 

ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  

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

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

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

µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 

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

αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

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

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

τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά 

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

σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

2.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα:  

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

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, άµεσης  ρευστοποίησης. 

 

2.12 Λογαριασµοί Απαιτήσεων:  

Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία µετά από προβλέψεις για  µη  εισπρακτέα 

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

ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. 

 

2.13 Αποθέµατα: 

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

αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε 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.  
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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 Ο Όµιλος έχει παρούσα νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση ως αποτέλεσµα 

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

της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού και 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 Ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

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

µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµιακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

2.17 Παροχές στο προσωπικό: 

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 
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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 Ο Όµιλος  δεν έχει καµία νόµιµη ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για 

καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό της. 

 

2.19 Φόροι  εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος):  

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

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

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

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή. Η  αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

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

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

υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες  φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε 

ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες 

τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο  φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά µπορεί  να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 
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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. 

Για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού ο όµιλος και η εταιρεία κατά πάγια τακτική 

εµφανίζει διακριτά στις οικονοµικές καταστάσεις τα αναβαλλόµενα περιουσιακά στοιχεία και τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην περίπτωση που το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών 

κρίνεται επαρκές έναντι της οποίας οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από τον όµιλο και από την εταιρεία αντίστοιχα.  

 

2.20 Προβλέψεις:  

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, καταχωρούνται 

όταν: 

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

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

Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

2.21 Αναγνώριση εσόδων: 

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

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

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

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

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

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

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

πραγµατικό επιτόκιο ταυτίζεται µε το ονοµαστικό. 

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

 

2.22 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα:  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στην κατάσταση καθαρής θέσης 

του οµίλου και της εταιρείας  όταν ο όµιλος και o Όµιλος είναι συµβαλλόµενο µέρος µίας τέτοιας σύµβασης 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισµού   περιλαµβάνουν 
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διαθέσιµα και τραπεζικό δανεισµό. Ο Όµιλος κάνει χρήση παραγώγων  για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι 

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

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

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

ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως έξοδα  ή έσοδα αντίστοιχα. 

 

2.23 Κέρδη ανά Μετοχή:  

Τα 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. 

 

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

παγίων. 

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

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

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

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

αποζηµιώσουν. 

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

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται  ως έσοδα στην 

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

σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  

 

3.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες  χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος και η εταιρεία εκτίθενται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών 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 

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. Κίνδυνος αγοράς 

1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

συναλλαγών σε ξένο νόµισµα o Όµιλος 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.     
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2.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. 

 

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

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

αφορά τον τοµέα  της κλωστοϋφαντουργίας και µε τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όσον 

αφορά στον τοµέα της ενέργειας. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι διατηρείται σε 

χαµηλό επίπεδο. 

Η διοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συνεχώς τη διάρθρωση και το ύψος των απαιτήσεων του Οµίλου. 

Πολιτική του Οµίλου είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου και της εταιρείας έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει συγκέντρωση του 

κινδύνου  από πελάτες δεδοµένου ότι σηµαντικό ποσοστό του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών 

διαµορφώνεται από λίγους πελάτες. Ο πιστωτικός κίνδυνος ελαχιστοποιείται από το γεγονός της 

ιδιαίτερα ικανοποιητικής πιστοληπτικής ικανότητά τους. Επίσης όταν κρίνεται απαραίτητο η διοίκηση 

καταφεύγει στην ασφάλιση µέρους των απαιτήσεων της  µέσω αναγνωρισµένων ασφαλιστικών εταιρειών. 

Επίσης ο Όµιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τη χορήγηση εγγυήσεων υπέρ τρίτων 

(προσηµειώσεις υποθηκών, υποθήκες, ενέχυρα κ.λ.π) για την ανάληψη δανειοδότησης.      

 

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. Πολιτική του οµίλου είναι η προσπάθεια της 

συνεχούς αύξησης των πωλήσεων αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας το δίκτυο πωλήσεών της  στο 

εξωτερικό.   

δ. Κίνδυνος µεταβολής τιµής Α΄ύλης  

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

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

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

εµπορευµάτων. Εάν καταφέρει η εταιρεία λόγω της πλήρους καθετοποίησης της  µε δικά της εκκοκκιστήρια 
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βάµβακος  να  εξασφαλίζει µεγάλο µέρος από την  Α΄υλη µε δικά της αποθέµατα αποµακρύνει τον κίνδυνο 

αυτό .     

 ε .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 του οµίλου. 

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

θα επιβαρύνονταν κατά  314.601,04 ευρώ. 

2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: τα αποτελέσµατα και τα ίδιο κεφάλαια της οµίλου σε αυτή την περίπτωση 

θα αυξάνονταν  κατά  314.601,04 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.     

 

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 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  1.7.2011-30.06.2012 
 

  78

 

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. 

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 παράσχει µία περαιτέρω πληροφόρηση στο επενδυτικό 

κοινό χωρίς τη δηµιουργία σηµαντικού κόστους. 
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Τα συνολικά έσοδα του οµίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Πωλήσεις εκκοκκισµ.βάµβακος ιδίας παραγωγής 1.774.433,86 395.744,67 1.774.433,86 395.744,67

Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων 21.217.102,99 28.506.685,37 21.217.102,99 28.506.685,37

Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων 1.615.685,17 4.365.194,06 1.615.685,17 4.365.194,06

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 2.144.371,24 1.682.861,13 2.144.371,24 1.682.861,13

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.551.622,07 3.379.822,03 1.551.622,07 3.379.822,03

Πωλήσεις µοουτς 567.477,18 983.877,89 567.477,18 983.877,89

Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου 0,00 61.503,22 0,00 61.503,22

Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου 196.835,24 216.844,76 196.835,24 216.844,76

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 97.754,57 179.392,87 97.754,57 179.392,87

Λοιπές πωλήσεις 122.174,50 307.749,21 122.174,50 307.749,21

Πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος 6.289.295,87 2.271.998,75 0,00 0,00

Σύνολα 35.576.752,69 42.351.673,96 29.287.456,82 40.079.675,21

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  

Ο Οµιλος Η Εταιρεία
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Η ανάλυση του αποτελέσµατος των τοµέων έχει ως εξής: 

`

Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 29.287.456,82 6.289.295,87 35.576.752,69 0,00 35.576.752,69

Κόστος Πωλήσεων (33.002.345,52) (1.450.712,01) (34.453.057,53) 0,00 (34.453.057,53)

Μικτό αποτέλεσµα (3.714.888,70) 4.838.583,86 1.123.695,16 0,00 1.123.695,16

Άλλα Έσοδα 566.655,41 1.392.521,69 1.959.177,10 -1.037.520,05 921.657,05

Έξοδα ∆ιάθεσης (256.907,59) 0,00 (256.907,59) 0,00 (256.907,59)

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.033.342,80) (1.253.671,98) (2.287.014,78) 1.037.997,23 (1.249.017,55)

Άλλα Έξοδα (3.648.248,33) (5.424,11) (3.653.672,44) 0,00 (3.653.672,44)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (8.086.732,01) 4.972.009,46 (3.114.722,55) 477,18 (3.114.245,37)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 5.794,93 11.424,31 17.219,24 0,00 17.219,24

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (2.247.754,57) (1.545.518,56) (3.793.273,13) 0,00 (3.793.273,13)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (2.241.959,64) (1.534.094,25) (3.776.053,89) 0,00 (3.776.053,89)

Κέρδη/Ζηµίες χρήσης προ φόρων (10.328.691,65) 3.437.915,21 (6.890.776,44) 477,18 (6.890.299,26)

Φόρος εισοδήµατος (68.576,84) (533.178,12) (601.754,96) (74,91) (601.829,87)

Κέρδη / Ζηµίες χρήσης µετα από φόρους (10.397.268,49) 2.904.737,09 (7.492.531,40) 402,27 (7.492.129,13)

Ιδιοκτήτες µητρικής (10.397.268,49) 2.904.737,09 (7.492.531,40) 402,27 (7.492.129,13)

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

Σύνολο (10.397.268,49) 2.904.737,09 (7.492.531,40) 402,27 (7.492.129,13)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 

φόρους (Α+Β)
(10.397.268,49) 2.904.737,09 (7.492.531,40) 402,27 (7.492.129,13)

Ιδιοκτήτες µητρικής (10.397.268,49) 2.904.737,09 (7.492.531,40) 402,27 (7.492.129,13)

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

Σύνολο (10.397.268,49) 2.904.737,09 (7.492.531,40) 402,27 (7.492.129,13)

30.06.2012
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Κλωστουφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 40.079.675,21 2.271.998,75 42.351.673,96 0,00 42.351.673,96

Κόστος Πωλήσεων (38.918.468,53) (456.482,90) (39.374.951,43) 0,00 (39.374.951,43)

Μικτό αποτέλεσµα 1.161.206,68 1.815.515,85 2.976.722,53 0,00 2.976.722,53

Άλλα Έσοδα 956.459,21 15.759,57 972.218,78 -3.206,70 969.012,08

Έξοδα ∆ιάθεσης (1.141.333,24) 0,00 (1.141.333,24) 0,00 (1.141.333,24)

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.279.138,69) (255.865,87) (1.535.004,56) 3.581,25 (1.531.423,31)

Αλλα Έξοδα (750.827,71) (53.546,36) (804.374,07) 0,00 (804.374,07)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (1.053.633,75) 1.521.863,19 468.229,44 374,55 468.603,99

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 58.362,40 36.747,14 95.109,54 95.109,54

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.829.584,77) (954.628,65) (2.784.213,42) (2.784.213,42)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (1.771.222,37) (917.881,51) (2.689.103,88) 0,00 (2.689.103,88)

Κέρδη/Ζηµίες χρήσης προ φόρων (2.824.856,12) 603.981,68 (2.220.874,44) 374,55 (2.220.499,89)

Φόρος εισοδήµατος (114.532,20) (153.721,82) (268.254,02) (64,72) (268.318,74)

Κέρδη / Ζηµίες χρήσης µετα από φόρους (2.939.388,32) 450.259,86 (2.489.128,46) 309,83 (2.488.818,63)

Ιδιοκτήτες µητρικής (2.939.388,32) 450.259,86 (2.489.128,46) 309,83 (2.488.818,63)

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

Σύνολο (2.939.388,32) 450.259,86 (2.489.128,46) 309,83 (2.488.818,63)

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) 1.294.419,35 (3.474,48) 1.290.944,87 (8.500,71) 1.282.444,16

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από 

φόρους (Α+Β)
(1.644.968,97) 446.785,38 (1.198.183,59) (8.190,88) (1.206.374,47)

Ιδιοκτήτες µητρικής (1.644.968,97) 446.785,38 (1.198.183,59) (8.190,88) (1.206.374,47)

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

Σύνολο (1.644.968,97) 446.785,38 (1.198.183,59) (8.190,88) (1.206.374,47)

30.06.2011
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Επενδύσεις ανά τοµέα 

30.06.2012 Κλωστουφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όµιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 58.565.866,73 26.189.605,08 84.755.471,81 -286.314,03 84.469.157,78

Προσθήκες χρήσης 1.7.2012-30.06.2012 272.306,94 0,00 272.306,94 0,00 272.306,94

 

 

30.06.2011 Κλωστουφαντουργία Ενέργεια Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όµιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 61.395.367,22 27.527.832,95 88.923.200,17 -286.688,58 88.636.511,59

Προσθήκες χρήσης 1.7.2010-30.06.2011 616.429,20 26.674.445,19 27.290.874,39 0,00 27.290.874,39

 

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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5.1 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Οµίλου 

 

 

 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Εσοδα από πωλήσεις προιόντων Κλωστουφαντουργίας 5.451.240,82 17.172.871,02 2.548.640,86 25.172.752,70 9.624.850,12 22.777.078,17 1.849.573,70 34.251.501,99

Εσοδα από πωλήσεις προιόντων Ενέργειας 6.289.295,87 0,00 0,00 6.289.295,87 2.271.998,75 0,00 0,00 2.271.998,75

Εσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 

Κλωστουφαντουργίας
38.670,51 145.326,54 63.217,46 247.214,51 44.407,13 178.193,54 0,00 222.600,67

Εσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  

Κλωστουφαντουργίας
1.172.708,29 1.341.155,09 1.255.871,66 3.769.735,04 2.169.800,52 3.129.425,24 126.953,92 5.426.179,68

Εσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 

Κλωστουφαντουργίας
97.754,57 0,00 0,00 97.754,57 179.392,87 0,00 0,00 179.392,87

Σύνολο 13.049.670,06 18.659.352,65 3.867.729,98 35.576.752,69 14.290.449,39 26.084.696,95 1.976.527,62 42.351.673,96

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2011 εως 30η Ιουνίου 2012 1η Ιουλίου 2010 εως 30η Ιουνίου 2011
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5.2.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Οµίλου 

 

 

 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προιόντων Κλωστουφαντουργίας 7.122.106,35 19.290.371,48 2.754.804,64 29.167.282,47 9.502.369,35 22.149.797,67 1.760.125,12 33.412.292,14

Κόστος πωλήσεων προιόντων Ενέργειας 1.450.712,01 0,00 0,00 1.450.712,01 456.482,90 0,00 0,00 456.482,90

Κόστος πωλήσεων εµπορευµάτων Κλωστουφαντουργίας 31.041,63 109.300,90 53.288,53 193.631,06 37.753,06 122.322,96 0,00 160.076,02

Κοστος πωλήσεων λοιπών αποθεµάτων  

Κλωστουφαντουργίας
1.036.500,51 1.383.619,89 1.183.823,64 3.603.944,04 2.090.673,50 2.929.608,79 171.339,30 5.191.621,59

Κόστος επεξεργασίας για τρίτους (φασόν) 

Κλωστουφαντουργίας
37.487,95 0,00 0,00 37.487,95 154.478,78 0,00 0,00 154.478,78

Σύνολο 9.677.848,45 20.783.292,27 3.991.916,81 34.453.057,53 12.241.757,59 25.201.729,42 1.931.464,42 39.374.951,43

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2011 εως 30η Ιουνίου 2012 1η Ιουλίου 2010 εως 30η Ιουνίου 2011

 

 

 

 

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

 

 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσµα  από πωλήσεις προιόντων  

Κλωστουφαντουργίας
-1.670.865,53 -2.117.500,46 -206.163,78 -3.994.529,77 122.480,77 627.280,50 89.448,58 839.209,85

Μικτό αποτέλεσµα  από πωλήσεις προιόντων  

Ενέργειας
4.838.583,86 0,00 0,00 4.838.583,86 1.815.515,85 0,00 0,00 1.815.515,85

Μικτό αποτέλεσµα από πωλήσεις εµπορευµάτων 

Κλωστουφαντουργίας
7.628,88 36.025,64 9.928,93 53.583,45 6.654,07 55.870,58 0,00 62.524,65

Μικτό αποτέλεσµα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  Κλωστουφαντουργίας136.207,78 -42.464,80 72.048,02 165.791,00 79.127,02 199.816,45 -44.385,38 234.558,09

Μικτό αποτέλεσµα  από επεξεργασία για τρίτους 

(φασόν) Κλωστουφαντουργίας
60.266,62 0,00 0,00 60.266,62 24.914,09 0,00 0,00 24.914,09

Σύνολο 3.371.821,61 -2.123.939,62 -124.186,83 1.123.695,16 2.048.691,80 882.967,53 45.063,20 2.976.722,53

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2011 εως 30η Ιουνίου 2012 1η Ιουλίου 2010 εως 30η Ιουνίου 2011
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5.4 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Εσοδα από πωλήσεις προιόντων 5.451.240,82 17.172.871,02 2.548.640,86 25.172.752,70 9.624.850,12 22.777.078,17 1.849.573,70 34.251.501,99

Εσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 38.670,51 145.326,54 63.217,46 247.214,51 44.407,13 178.193,54 0,00 222.600,67

Εσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 1.172.708,29 1.341.155,09 1.255.871,66 3.769.735,04 2.169.800,52 3.129.425,24 126.953,92 5.426.179,68

Εσοδα από επεξεργασία για τρίτους (φασόν) 97.754,57 0,00 0,00 97.754,57 179.392,87 0,00 0,00 179.392,87

Σύνολο 6.760.374,19 18.659.352,65 3.867.729,98 29.287.456,82 12.018.450,64 26.084.696,95 1.976.527,62 40.079.675,21

1η Ιουλίου 2010 εως 30η Ιουνίου 20111η Ιουλίου 2011 εως 30η Ιουνίου 2012

Ποσά σε ευρώ

 

 

5.5.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προιόντων 7.122.106,35 19.290.371,48 2.754.804,64 29.167.282,47 9.502.369,35 22.149.797,67 1.760.125,12 33.412.292,14

Κόστος πωλήσεων εµπορευµάτων 31.041,63 109.300,90 53.288,53 193.631,06 37.753,06 122.322,96 0,00 160.076,02

Κοστος πωλήσεων λοιπών αποθεµάτων 1.036.500,51 1.383.619,89 1.183.823,64 3.603.944,04 2.090.673,50 2.929.608,79 171.339,30 5.191.621,59

Κόστος επεξεργασίας για τρίτους (φασόν) 37.487,95 0,00 0,00 37.487,95 154.478,78 0,00 0,00 154.478,78

Σύνολο 8.227.136,44 20.783.292,27 3.991.916,81 33.002.345,52 11.785.274,69 25.201.729,42 1.931.464,42 38.918.468,53

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2011 εως 30η Ιουνίου 2012 1η Ιουλίου 2010 εως 30η Ιουνίου 2011
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5.6.Μικτό αποτέλεσµα ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

Ελλάδα
Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαική 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσµα  από πωλήσεις προιόντων -1.670.865,53 -2.117.500,46 -206.163,78 -3.994.529,77 122.480,77 627.280,50 89.448,58 839.209,85

Μικτό αποτέλεσµα από πωλήσεις εµπορευµάτων 7.628,88 36.025,64 9.928,93 53.583,45 6.654,07 55.870,58 0,00 62.524,65

Μικτό αποτέλεσµα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 136.207,78 -42.464,80 72.048,02 165.791,00 79.127,02 199.816,45 -44.385,38 234.558,09

Μικτό αποτέλεσµα  από επεξεργασία για τρίτους 

(φασόν)
60.266,62 0,00 0,00 60.266,62 24.914,09 0,00 0,00 24.914,09

Σύνολο -1.466.762,25 -2.123.939,62 -124.186,83 -3.714.888,70 233.175,95 882.967,53 45.063,20 1.161.206,68

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2011 εως 30η Ιουνίου 2012 1η Ιουλίου 2010 εως 30η Ιουνίου 2011
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6.Ενσώµατα πάγια 

6.1  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2012 ο Όµιλος 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα     

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2011 3.884.128,56 37.274.792,57 113.155.206,51 1.685.352,28 5.537.731,77 980.879,73 162.518.091,42

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις-

µεταφορές
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.162,94 268.162,94

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 0,00 -90.194,50 0,00 -19.825,30 -110.019,80

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 0,00 204.742,06 0,00 6.081,54 -210.823,60 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2012 3.884.128,56 37.274.792,57 113.359.948,57 1.595.157,78 5.543.813,31 1.018.393,77 162.676.234,56

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2011 0,00 4.912.094,46 62.807.285,79 1.497.163,50 4.698.132,86 0,00 73.914.676,61

Μειώσεις αποσβεσθέντων 0,00 0,00 0,00 -87.461,94 0,00 0,00 -87.461,94

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 0,00 696.397,23 3.482.834,92 53.537,95 162.323,74 0,00 4.395.093,84

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 0,00 696.397,23 3.482.834,92 -33.923,99 162.323,74 0,00 4.307.631,90

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2012 0,00 5.608.491,69 66.290.120,71 1.463.239,51 4.860.456,60 0,00 78.222.308,51

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2012 3.884.128,56 31.666.300,88 47.069.827,86 131.918,27 683.356,71 1.018.393,77 84.453.926,05

84.453.926,05Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 

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

υποθηκών συνολικού ύψους 49.099.778,36 € και επί των αγροτεµαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  προσηµείωση 

υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000 .   
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6.2  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2011 ο Όµιλος  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα     

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

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

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις-

µεταφορές
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.278.259,39 27.278.259,39

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 -172.999,15 -147.020,70 -63.967,29 -9.029,49 -393.016,63

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 330.841,28 26.919.152,59 24.293,29 43.697,81 -27.317.984,97 0,00

Σύνολο Αξίας  30/06/2011 3.884.128,56 37.274.792,57 113.155.206,51 1.685.352,28 5.537.731,77 980.879,73 162.518.091,42

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

Μειώσεις Αποσβεσθέντων 0,00 0,00 -172.999,15 -123.405,80 -63.956,09 0,00 -360.361,04

Τακτικές Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 685.652,23 2.975.204,82 62.677,75 193.452,94 0,00 3.916.987,74

Σύνολο Αποσβέσεων χρήσεως 0,00 685.652,23 2.802.205,67 -60.728,05 129.496,85 0,00 3.556.626,70

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2011 0,00 4.912.094,46 62.807.285,79 1.497.163,50 4.698.132,86 0,00 73.914.676,61

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2011 3.884.128,56 32.362.698,11 50.347.920,72 188.188,78 839.598,91 980.879,73 88.603.414,81

88.603.414,81Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων  

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

υποθηκών συνολικού ύψους 49.099.778,36 € και επί των αγροτεµαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  προσηµείωση 

υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000 .   
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6.3  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2012 η Εταιρεία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2011 2.898.811,42 37.120.010,41 86.614.261,32 1.685.352,28 5.537.731,77 977.379,73 134.833.546,93

Αγορές περιόδου, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.162,94 268.162,94

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 0,00 -90.194,50 0,00 -16.325,30 -106.519,80

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 0,00 204.742,06 0,00 6.081,54 -210.823,60 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2012 2.898.811,42 37.120.010,41 86.819.003,38 1.595.157,78 5.543.813,31 1.018.393,77 134.995.190,07

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2011 0,00 4.908.295,05 62.367.685,08 1.497.163,50 4.698.132,86 0,00 73.471.276,49

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 -87.461,94 0,00 0,00 -87.461,94

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 0,00 689.091,17 2.155.787,66 53.537,95 162.323,74 0,00 3.060.740,52

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 0,00 689.091,17 2.155.787,66 -33.923,99 162.323,74 0,00 2.973.278,58

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2012 0,00 5.597.386,22 64.523.472,74 1.463.239,51 4.860.456,60 0,00 76.444.555,07

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2012 2.898.811,42 31.522.624,19 22.295.530,64 131.918,27 683.356,71 1.018.393,77 58.550.635,00

58.550.635,00Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 

 

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

ύψους 49.099.778,36 €.  
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6.4  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.6.2011 η Εταιρεία 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

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

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.814,20 603.814,20

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 -172.999,15 -147.020,70 -63.967,29 -9.029,49 -393.016,63

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 188.796,88 378.207,40 24.293,29 43.697,81 -634.995,38 0,00

Σύνολο Αξίας  30/06/2011 2.898.811,42 37.120.010,41 86.614.261,32 1.685.352,28 5.537.731,77 977.379,73 134.833.546,93

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

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 -172.999,15 -123.405,80 -63.956,09 0,00 -360.361,04

Τακτικές Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 683.074,50 2.535.604,11 62.677,75 193.452,94 0,00 3.474.809,30

Σύνολο Αποσβέσεων χρήσεως 0,00 683.074,50 2.362.604,96 -60.728,05 129.496,85 0,00 3.114.448,26

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2011 0,00 4.908.295,05 62.367.685,08 1.497.163,50 4.698.132,86 0,00 73.471.276,49

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2011 2.898.811,42 32.211.715,36 24.246.576,24 188.188,78 839.598,91 977.379,73 61.362.270,44

61.362.270,44Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

  

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

ύψους 49.099.778,36 €.  
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6.5  Ανάλυση αποσβέσεων  

Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων κατανεµήθηκαν στα αποτελέσµατα ως εξής : 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Αποσβέσεις κτιρίων 696.397,23 686.128,68 689.091,17 683.074,50

Αποσβέσεις µηχανηµάτων 3.482.834,92 2.975.204,82 2.155.787,66 2.535.604,11

Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 53.537,95 62.677,75 53.537,95 62.677,75

Αποσβέσεις επίπλων -λοιπού εξοπλισµού 162.323,74 193.452,94 162.323,74 193.452,94

Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 22.009,05 28.544,68 22.009,05 28.544,68

Σύνολο αποσβέσεων  παγίων 4.417.102,89 3.946.008,87 3.082.749,57 3.503.353,98

Κατανέµονται σε :

Κόστος Πωλήσεων 3.340.537,57 3.701.968,05 2.005.809,70 3.259.415,06

Κοστος Αδράνειας 1.014.557,86 141.359,40 1.014.557,86 141.359,40

Έξοδα ∆ιάθεσης 1.399,41 4.136,88 1.399,41 4.136,88

Έξοδα ∆ιοίκησης 60.608,05 98.544,54 60.982,60 98.442,64

Σύνολο 4.417.102,89 3.946.008,87 3.082.749,57 3.503.353,98

Ο όµιλος Η εταιρεία

 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Η Εταιρεία & ο Όµιλος 30.06.2012 

271.883,97

4.144,00

0,00

276.027,97

238.787,19

22.009,05

260.796,24

15.231,73

Λογισµικά 

προγράµµατα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόστος Κτήσεως 30.06.2011

Προσθήκες περιόδου

∆ιαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης

Κόστος Κτήσεως 30.06.2012

Αποσβέσεις µέχρι 30.06.2011

Αποσβέσεις χρήσης

Σύνολο αποσβεσθέντων

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2012
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Η Εταιρεία & ο Όµιλος 30.06.2011 

 

259.268,97

12.615,00

0,00

271.883,97

210.242,51

28.544,68

238.787,19

33.096,78

Λογισµικά 

προγράµµατα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόστος Κτήσεως 30.06.2010

Προσθήκες χρήσεως

∆ιαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης

Κόστος Κτήσεως 30.06.2011

Αποσβέσεις µέχρι 30.06.2010

Αποσβέσεις χρήσεως

Σύνολο αποσβεσθέντων

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2012
 

 

Τα  άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν   το διαθέσιµο λογισµικό. 

 

8. Μακροπρόθεσµες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται πάσης φύσεως εγγυήσεις και προκαταβολές για διάφορες παροχές 

(∆ΕΗ-ΟΤΕ κλπ). 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

∆οσµένες εγγυήσεις σε ∆.Ε.Η 469.555,64 469.555,64 469.555,64 469.555,64

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

∆οσµένες εγγυήσεις για µίσθωση ακινήτων 130.538,83 130.538,83 130.538,83 130.538,83

∆οσµένες εγγυήσεις σε ταµείο Αττικής οδού 50,00 50,00 50,00 50,00

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

∆οσµένες εγγυήσεις σε OLYMPIC AE 3.146,00 9.522,00 0,00 9.522,00

Προκαταβολές για αγορά παγίων 230.367,64 215.976,58 230.367,64 215.976,58

Σύνολο µακροπρόθεσµων και λοιπών 

απαιτήσεων
833.972,45 825.957,39 830.826,45 825.957,39

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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9.Επενδύσεις σε θυγατρικές  

 

30.06.2012 30.06.2011

Αξία κτήσεως έναρξης 3.490.000,00 140.000,00

Προσθήκες 0,00 3.350.000,00

Μειώσεις -800,00 0,00

Αξία κτήσεως λήξης 3.489.200,00 3.490.000,00
 

 

 

 

Η αξία κτήσης των ευρώ 3.489.000 αφορά σε συµµετοχή στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 99,98%. 

Στην παρούσα χρήση έγινε µεταβίβαση 2.500 µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,32 € εκάστης για τις ανάγκες 

εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

10.Αποθέµατα 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Εµπορεύµατα 260.448,47 291.893,15 260.448,47 291.893,15

Ετοιµα προιόντα & ηµιτελή 6.382.487,86 11.676.870,54 6.382.487,86 11.676.870,54

Υποπροιόντα-Υπολλειµατα 511.544,10 178.451,62 511.544,10 178.451,62

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.753.557,71 1.955.650,40 1.753.557,71 1.955.650,40

Α΄και B' ύλες - υλικά συσκευασίας 334.892,61 2.355.190,03 334.892,61 2.355.190,03

Λοιπά αποθέµατα 2.085.767,86 2.114.683,09 2.085.767,86 2.114.683,09

Σύνολο Αποθεµάτων 11.328.698,61 18.572.738,83 11.328.698,61 18.572.738,83

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

Η µείωση των αποθεµάτων προέρχεται από την µείωση των ετοίµων προϊόντων λόγω µικρότερης 

παραγωγής για αποφυγή αποθεµατοποίησης εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης και της αβεβαιότητας των 

αγορών. 

Υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη για τα αποθέµατα του οµίλου και της εταιρείας.  
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11.Εµπορικές απαιτήσεις 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Πελάτες 8.880.840,09 7.930.853,86 6.958.597,59 7.367.413,76

Επιταγές µεταχρονολογηµένες 791.528,45 564.373,16 791.528,45 564.373,16

Επιταγές σε καθυστέρηση 515.536,60 595.357,13 515.536,60 595.357,13

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης -824.329,53 -824.329,53 -824.329,53 -824.329,53

Υπόλοιπο εµπορικών απαιτήσεων 9.363.575,61 8.266.254,62 7.441.333,11 7.702.814,52

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

 

12.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Προκαταβολές προσωπικού 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 419.191,58 1.334.303,74 132.449,33 455.956,56

Προκαταβολές σε προµηθευτές 118.672,67 152.356,01 118.672,67 152.356,01

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

Απαίτηση από εγκριθείσα επιχορήγηση Ν.3299/2004 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 11.425,86 159,60 11.425,86 159,60

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών 8.051.290,11 1.486.819,35 264.547,86 878.472,17

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

 

13.Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Ταµείο µετρητά 20.492,53 14.138,96 14.149,49 9.007,53

Καταθέσεις σε ευρώ 2.283.824,72 6.183.653,03 481.391,97 1.748.708,75

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 1.318.933,80 26.472,41 1.318.933,80 26.472,41

Σύνολο 3.623.251,05 6.224.264,40 1.814.475,26 1.784.188,69
 

 

Τα διαθέσιµα  αντιπροσωπεύουν µετρητά και καταθέσεις  λογαριασµών όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
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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 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 
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αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων, βάσει της Ε. 2665/87 και γ) κατά 31.062.417 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση 

ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων, βάσει του Ν∆. 1078/71. 

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

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

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

κατά 787.188.000 δρχ. µε την έκδοση 7.871.880 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., έκαστη. Η αύξηση 

καλύφθηκε: α) µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά το ποσό 

247.625.290 δρχ., βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92, β) µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου 

αποθεµατικού επενδύσεων βάσει του Ν. 1828/89, κατά 65.564.577 δρχ. για τη χρήση 1988 - 1989, κατά 

88.435.668 δρχ. για τη χρήση 1989 - 1990 και κατά 385.562.465 δρχ. για τη χρήση 1990 - 1991.  

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

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

κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων βάσει του Ν. 1828/89, κατά 50.475.965 δρχ. 

για τη χρήση 1990 - 1991, κατά 335.000.000 δρχ. για τη χρήση 1992 - 1993 και κατά 500.109.035 δρχ. για τη 

χρήση 1993 - 1994. 

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

κατά οκτακόσια έντεκα εκατοµµύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000) δρχ., 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 
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Ν.2065/92 1.120.713,14 ευρώ και β) από αποθεµατικό – διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  

37.606,66  ευρώ , και µετά  από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων ευρώ 1.158.319,80. 

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

αυξήθηκε  κατά  δύο εκατοµµύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και 

εβδοµήντα λεπτά  (2.648.696,70) µε κεφαλαιοποίηση α) µέρους των αποθεµατικών όπως αυτά 

εµφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασµό υπόλοιπο εις νέο ποσού ευρώ 2.508.234,98 και  β) µέρους του 

αποθεµατικού- διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  ποσού ευρώ 140.461,72 και µε έκδοση οκτώ 

εκατοµµυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων  ογδόντα εννέα  (8.828.989) νέων 

ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  0,30 ευρώ  εκάστης.  

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). 

 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28 ∆εκεµβρίου 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδοµήντα  οκτώ   χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ένα και 

πενήντα λεπτών (78.751,50) λόγω ακύρωσης διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων  πεντακοσίων πέντε ιδίων 

µετοχών της εταιρείας (262.505). 

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

πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

(15.620.188,80) διαιρούµενο σε πενήντα δύο εκατοµµύρια εξήντα επτά  χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι  

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

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 Μείωση  λόγω ακύρωσης  Ιδίων µετοχών  -89.901,60 

441/21.01.2010 28.12.2009 Μείωση  λόγω ακύρωσης  Ιδίων µετοχών  -90.468,90 

2496/13.05.2010 29.03.2010 Μείωση  λόγω ακύρωσης  Ιδίων µετοχών  -104.510,70 

61/14.1.2011 28.12.2010 Μείωση  λόγω ακύρωσης  Ιδίων µετοχών  -78.751,50 

ΣΥΝΟΛΑ 2.402.567,86 7.098.230,59 6.483.023,05 15.620.188,80 
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15 Λοιπά Αποθεµατικά και Αποτελέσµατα εις νέον  

15.1 Λοιπά αποθεµατικά 

 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Τακτικό αποθεµατικό 2.341.989,43 2.314.432,79 2.314.432,79 2.314.432,79

Ειδικά αποθεµατικά 420.485,37 420.485,37 420.485,37 420.485,37

Ειδικό Αφορόλόγητο Αποθεµ.για Ιδια Συµµετοχή 1.355.596,80 1.355.596,80 1.355.596,80 1.355.596,80

Εκτακτα αποθεµατικά 87.968,16 87.968,16 87.968,16 87.968,16

Αφορόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων διατάξεων 13.985.637,60 13.985.637,60 13.985.637,60 13.985.637,60

Αποθεµατικά απο απαλλοµενα της φορολογίας έσοδα 1.322.772,63 1.322.772,63 1.322.772,63 1.322.772,63

Αποθεµατικά από ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα 788.864,94 788.864,94 788.864,94 788.864,94

∆ιαφορά από εκποίηση ιδίων µετοχών -3.325.849,65 -3.325.849,65 -3.325.849,65 -3.325.849,65

Σύνολο 16.977.465,28 16.949.908,64 16.949.908,64 16.949.908,64

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

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.   

 

 

15.2 Αποτελέσµατα σε νέον 

 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Αποτελέσµατα εις Νέον -24.281.107,18 -16.761.421,41 -26.659.295,37 -16.262.026,88

Σύνολο -24.281.107,18 -16.761.421,41 -26.659.295,37 -16.262.026,88

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

 Η διαφορά κατά ποσό €  7.519.688,73 για τον Όµιλο αφορά τις ζηµίες χρήσης µετά από φόρους 

7.492.129,13 και σε σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού ευρώ 27.556,64.Η διαφορά ποσού ευρώ 

10.397.268,49 για την εταιρεία  οφείλεται στις ζηµίες χρήσης . 
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16.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 

30.06.2012 30.6.2011 30.06.2012 30.6.2011

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 854.608,33 1.769.702,00 854.608,33 1.769.702,00

Μη αναγνωρισµένο αναλογιστικό κέρδος/(ζηµία) -315.180,17 -1.053.176,82 -315.180,17 -1.053.176,82

Μη αναγνωρισµένο κόστος υπηρεσιών παρ. χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης 
539.428,16 716.525,18 539.428,16 716.525,18

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης έχουν ως εξής: 

Συστατικά της κατάστασης λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσης

01.07.2011 

30.06.2012 

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012 

01.07.2010 

30.06.2011

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 52.593,61 76.639,60 52.593,61 76.639,60

Κόστος τόκων 43.472,98 53.634,43 43.472,98 53.634,43

Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες 31.889,69 56.598,92 31.889,69 56.598,92

Αποσβέσεις παρελθούσας υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00

Κανονική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσης 127.956,28 186.872,95 127.956,28 186.872,95

Συµπληρωµατικό κόστος των οφειλών αποχώρησης 0,00 0,00 0,00

∆απάνη αναδιάρθρωσης 0,00 0,00 0,00

Επίδραση περικοπής /∆ιακανονισµού /Τερµατικές 

παροχές
1.013.503,91 220.230,40 1.013.503,91 220.230,40

∆ιάφορα έξοδα/(έσοδα) 0,00 0,00 0,00

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσης 1.141.460,19 407.103,35 1.141.460,19 407.103,35

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
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 Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονοµικής θέσης έχει ως εξής: 

 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στην 

κατάσταση οικονοµικής θέσης

01.07.2011 

30.06.2012 

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012 

01.07.2010 

30.06.2011

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στην αρχή της χρήσης 716.525,18 593.894,01 716.525,18 593.894,01

Πραγµατική συνεισφορά καταβληθείσα από την Εταιρεία 0,00 0,00 0,00

Παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία -1.318.557,21 -284.472,18 -1.318.557,21 -284.472,18

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσης 1.141.460,19 407.103,35 1.141.460,19 407.103,35

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) κατάστασης 

οικονοµικής θέσης 
539.428,16 716.525,18 539.428,16 716.525,18

Όµιλος Η Εταιρεία 

 
 Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιηθήκαν έχουν ως εξής : 

1.Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού   2,00%. 

2.Αύξηση ετησίου µισθολογίου                                                  3,36% 

3.Προεξοφλητικό επιτόκιο                                                        3,8% κατά την 30/06/2011    

                                                                                                2,7% κατά την 30/06/2012     

4.Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν.2112/20 µηδέν    (0) 

5.Ύψος αποζηµίωσης: Εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 

6.Ηµεροµηνία Αποτίµησης 30.06.2012 

 7.Κινητικότητα Προσωπικού  α) Οικειοθελής Αποχώρηση Εταιρεία & θυγατρικές 7%     

                                              β) Απόλυση εταιρεία & θυγατρικές   10% 

8. Προϋποθέσεις και όροι ηλικίας κανονικής συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις και 

το ταµείο κύριας ασφάλισης κάθε εργαζοµένου.    

 

17.∆ανεισµός 

17.1 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 17.914.035,19 19.469.256,26 17.914.035,19 19.469.256,26

Alpha Bank  A.E 10.040.316,81 12.044.177,68 10.040.316,81 12.044.177,68

Eurobank Εργασίας Α.Ε 2.502.000,00 2.930.000,00 2.502.000,00 2.930.000,00

Τράπεζα Πειραιώς 22.457.500,00 25.952.500,00 0,00 0,00

Σύνολο 52.913.852,00 60.395.933,94 30.456.352,00 34.443.433,94

Ο  Όµιλος Η Εταιρεία
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Για την εξασφάλιση των δανείων του οµίλου έχουν εγγραφεί  επί των ακινήτων κτιρίων και µηχανηµάτων 

των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της µητρικής εταιρείας  προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους  

49.099.778,36 €. Επι των αγροτεµαχίων της θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ .Επιπλέον έχει 

ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας καθώς επίσης και σύνολο των 

µετοχών της.Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων κατά την 30.6.2012 που καλύπτεται µε 

εµπράγµατες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 62.836.541,08 και αναλύεται σε ποσό 

ευρώ 44.368.006,42 που αφορά στη µητρική εταιρεία και σε ποσό ευρώ 18.468.534,66 που αφορά στη 

θυγατρική  εταιρεία « SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

17.2 Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1.205.442,11 1.917.322,84 1.205.442,11 1.917.322,84

Alpha Bank  A.E 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού 15.862.450,28 9.672.048,28 15.862.450,28 9.424.548,28

Τράπεζα Πειραιώς 1.069.449,91 714.506,90 0,00 0,00

Σύνολο 19.337.342,30 13.503.878,02 18.267.892,39 12.541.871,12

Η ΕταιρείαΟ  Όµιλος

 

 

 

18.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  

Αφορούν επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τον όµιλο και την εταιρεία κάνοντας χρήση αναπτυξιακών 

νόµων. Τα  ποσοστό της επιχορήγησης κυµαίνεται από 28 % έως 50%. Σύµφωνα µε το νόµο και τις 

εγκριτικές αποφάσεις υπάρχουν υποχρεώσεις και χρονικοί περιορισµοί όσον αφορά την µεταβίβαση των 

επιχορηγηθέντων παγίων.  
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19.Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

19.1 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Προµηθευτές 1.839.989,75 5.895.049,80 1.551.558,94 3.057.929,45

Επιταγές πληρωτέες 0,00 1.374.907,07 0,00 1.374.907,07

Σύνολο 1.839.989,75 7.269.956,87 1.551.558,94 4.432.836,52

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

 

19.2 Προβλέψεις & λοιπές υποχρεώσεις 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Προκαταβολές πελατών 503.478,16 91.255,98 503.478,16 91.255,98

Αµοιβές προσωπικού πληρωτεές 168.099,78 463.581,88 167.068,90 463.581,88

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 184.791,78 32.062,54 102.070,96 27.986,13

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 106.414,04 87.875,29 105.964,06 87.875,29

Οφειλόµενες αποζηµιώσεις προσωπικού 481.134,49 0,00 481.134,49 0,00

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 244.660,37 0,00 243.525,38 0,00

Λοιπές βραχυµπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.257,99 130.958,66 1.257,99 118.183,40

Σύνολο 1.689.836,61 805.734,35 1.604.499,94 788.882,68

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

20.Ανάλυση άλλων εσόδων 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Επιδότηση Εισφορών -Επιδοτήσεις για εκπαίδευση 

προσωπικού
139.721,62 321.179,87 139.721,62 321.179,87

Εσοδα από πώληση µετοχών 9.002,63 0,00 8.900,00 0,00

Ενοίκια κτιρίων- εδαφικών εκτάσεων 2.860,00 13.350,85 6.064,00 16.557,55

Εσοδα από µίσθωση προσωπικού 0,00 0,00 141.235,00 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 117.641,00 17.387,03 117.641,00 17.387,03

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχ.παγίων 581.419,15 111.008,56 82.081,14 111.008,56

Λοιπά έκτακτα έσοδα 61.361,76 81.190,03 61.361,76 65.430,46

Εσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 0,00 285.166,63 0,00 285.166,63

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 9.650,89 139.729,11 9.650,89 139.729,11

Σύνολο άλλων Εσόδων 921.657,05 969.012,08 566.655,41 956.459,21

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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21.Ανάλυση άλλων εξόδων 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Συναλλαγµατικές διαφορές 72.440,23 37.898,89 72.440,23 37.898,89

Λοιπά έξοδα 21.863,34 39.791,97 18.363,28 23.604,80

∆ιαφορές ενσωµατώσεως & καταλογισµού 10.144,36 140.290,77 10.144,36 140.290,77

Εξοδα αδράνειας 3.341.533,46 243.494,81 3.341.533,46 243.494,81

Ζηµίες αναλογιστικής µελέτης 31.889,69 56.598,92 31.889,69 56.598,92

Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 49.491,73 0,00 49.491,73 377,55

Φορος Ακίνητης Περιουσίας 126.309,63 286.298,71 124.385,58 248.561,97

Σύνολο άλλων Εξόδων 3.653.672,44 804.374,07 3.648.248,33 750.827,71
 

 

 

22.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Εσοδα από τόκους 16.731,43 82.192,13 5.307,12 45.444,99

Τόκοι αναλογιστικής µελέτης (43.472,98) (53.634,43) (43.472,98) (53.634,43)

Χρεωστικοί τόκοι (3.749.567,59) (2.721.191,74) (2.204.049,03) (1.766.563,09)

Αποτέλεσµα (3.776.309,14) (2.692.634,04) (2.242.214,89) (1.774.752,53)

Κέρδη από εκποίηση παγίων 487,81 12.917,41 487,81 12.917,41

Ζηµίες από εκποίηση παγίων (232,56) (9.387,25) (232,56) (9.387,25)

Αποτελεσµα 255,25 3.530,16 255,25 3.530,16 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους (3.776.053,89) (2.689.103,88) (2.241.959,64) (1.771.222,37)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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23.Φόρος εισοδήµατος 

Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για  τη χρήση που έληξε  την 30.6.2010. 

Τον Απρίλιο του 2012  ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση που έληξε 

την 30.06.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ.5 του Ν.2238/1994 , όπως ισχύει, 

και χορηγήθηκε έκθεση  φορολογικής συµµόρφωσης µε Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη για όλες τις εταιρείες 

του οµίλου. Για την χρήση που έληξε την 30.06.2012 ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη. Από τον 

έλεγχο δεν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Αναβαλλόµενος φόρος 250.506,35 268.318,74 68.576,84 114.532,20

Φόρος εισοδήµατος 351.323,52 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 601.829,87 268.318,74 68.576,84 114.532,20

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία  που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται έως εξής: 

 

24.Αναβαλλόµενοι φόροι 

24.1 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Από υπεραξία γηπέδων 51.926,50 51.926,50 9.433,18 9.433,18

Εξόδων εγκατάστασης 13.108,16 19.192,59 0,00 253,84

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 107.885,64 143.305,04 107.885,64 143.305,04

Επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων 54.450,56 44.306,94 54.450,56 44.306,94

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 131.189,20 131.189,20 131.189,20 131.189,20

Σύνολο 358.560,06 389.920,27 302.958,58 328.488,20

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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24.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Από υπεραξία κτιρίων 5.404.617,92 5.415.916,39 5.404.617,92 5.415.916,39

Από υπεραξία τεχνικών εγκαταστάσεων

κτιρίων 
1.467.706,40 1.438.415,94 1.467.566,03 1.438.336,95

Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις

µηχανηµάτων
141.001,54 34.837,76 0,00 0,00

Τόκων 190.312,05 120.438,29 0,00 0,00

Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών 85.980,51 60.863,90 85.980,51 60.863,90

Σύνολο 7.289.618,42 7.070.472,28 6.958.164,46 6.915.117,24

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις για λόγους πληροφόρησης 

εµφανίζονται διακριτά στις οικονοµικές καταστάσεις .   

 

25.Κέρδη / Ζηµίες ανά µετοχή 

 

Τα κέρδη / ζηµίες  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 χρήσης. 

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2010 

30.06.2011

Κέρδη / (ζηµιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής -7.492.129,13 -2.488.818,63 -10.397.268,49 -2.939.388,32

Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών 52.067.296 52.067.296 52.067.296 52.067.296

Κέρδη /Ζηµίες ανά µετοχή σε ευρώ        -0,1439 -0,0478 -0,1997 -0,0565

O  Οµιλος Η Εταιρεία

 

 

 

26.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 ∆εν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από  ενδεχόµενες υποχρεώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν 

σηµαντικά την καθαρή θέση του οµίλου και της εταιρείας . 
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27. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

142.303,00

1.068,00

1.068,00

91.590,72

850.996,11Απαιτήσεις από Selected Volt A.E.

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών σε Επίλεκτο Ενεργειακή

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών σε Selected Volt

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών σε Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε.

Απαιτήσεις από Eπίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.

 

 

 

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

 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 144.439,00 3.150,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.160,00 2.156,12 2.160,00 2.156,12

Σύνολα 2.160,00 2.156,12 146.599,00 5.306,12

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Από θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 225.646,08 192.394,89 214.282,08 192.394,89

Σύνολα 225.646,08 192.394,89 214.282,08 192.394,89

Απαιτήσεις 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Από θυγατρικές 0,00 0,00 942.586,83 1.187.202,81

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 166.337,72 114.225,40 166.337,72 114.225,40

Σύνολα 166.337,72 114.225,40 1.108.924,55 1.301.428,21

Υποχρεώσεις 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 13.800,00 1.177,94 13.800,00 1.177,94

Σύνολα 13.800,00 1.177,94 13.800,00 1.177,94

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

διοίκησης
353.469,47 430.449,84 289.469,47 430.449,84

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

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

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 59.959,52 10.060,30 59.959,52 10.060,30

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

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

1.Η εταιρεία κατέθεσε στα πλαίσια της πρώτης φάσης της  πρόσκλησης της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε 

εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση  του 82,33 % των µετοχών της εταιρείας «Ελληνική Βιοµηχανία 

Ζάχαρης Α.Ε»  µη δεσµευτικού χαρακτήρα .Η εταιρεία επελέγη για την δεύτερη φάση .  

2.Υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και του επιχειρησιακού   σωµατίου Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

3.Συνεχίσθηκε και κατά τον µήνα Ιούλιο 2011 το σύστηµα της εκ περιτροπής εργασίας µετά την συµφωνία 

της διοίκησης και των εργαζοµένων . 

 

 

 Ανακοινώσεις της εταιρείας κατά το άρθρο 10 του Ν.3401/2005 

 

Ηµεροµηνία θέµα ∆ιαδικτυακός τόπος

18/7/2011 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά www.stiafilco.com

25/8/2011 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά www.stiafilco.com

1/9/2011 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά www.stiafilco.com

20/9/2011 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΗΣ   www.stiafilco.com

28/9/2011 Οικονοµικό Ηµερολόγιο www.stiafilco.com

14/10/2011 Υπογραφή επιχειρησιακής σύµβασης www.stiafilco.com

25/10/2011 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά www.stiafilco.com

3/11/2011 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά www.stiafilco.com

17/11/2011 Τροποποίηση Οικονοµικού Ηµερολογίου www.stiafilco.com

25/11/2011 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 30.12.2011 www.stiafilco.com

25/11/2011 Εντυπο πληρεξουσιότητας www.stiafilco.com

25/11/2011 ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης www.stiafilco.com

25/11/2011 Σχέδιο αποφάσεων Γ.Σ 30.12.2011 www.stiafilco.com

25/11/2011 Αριθµός µετόχων 30.12.2011 µε δικαιώµατα ψήφου www.stiafilco.com

25/11/2011 Σχέδιο τροποποιήσης καταστατικού www.stiafilco.com

30/11/2011 Υπαγωγή στο Ν.329904 www.stiafilco.com

30/12/2011 ∆ελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης 30.12.2011 www.stiafilco.com

6/2/2011 Γνωστοποίηση αγοράς µετοχών Ευριπίδη Χαρ.∆οντά www.stiafilco.com

8/3/2012 ∆ελτίο Τύπου: Ενηµέρωση για λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθµού www.stiafilco.com

21/5/2012 ∆ελτίο Τύπου: Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου της Επιλέκτου Ενεργειακής ΑΕ www.stiafilco.com

29/5/2012 ∆ελτίο Τύπου: Τελική Προσφορά  για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΗΣ www.stiafilco.com

25/6/2012 Πληροφοριακό έντυπο ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕ www.stiafilco.com

6/7/2012 Παραίτηση µέλους ∆.Σ www.stiafilco.com
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∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών   

 

Η ετήσια οικονοµική έκθεση του Οµίλου, 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 κατάρτισής  τους. 

 

 

Υπεύθυνοι κατάρτισης  

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης  01/07/2011 - 30/06/2012 

και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

• ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ,  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ , Αντιπρόεδρος του ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

       Ο Πρόεδρος ∆.Σ                                   Αντιπρόεδρος  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 

 


