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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ » 

 

1. Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Απόστολος Ηλ.Δοντάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Απόστολος Ιωάν.Δοντάς, Μέλος Δ.Σ Εκτελεστικό  

 

υπό την άνω  ιδιότητα μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνουμε ότι εξ΄όσων 

γνωρίζουμε : 

 

α)Οι  ετήσιες  ατομικές  και  ενοποιημένες    οικονομικές  καταστάσεις  για  την  χρήση  01/07/2017  έως  30/06/2018,  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 Διοικητικού 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,  31/10/2018 

 

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

  

 

       Πρόεδρος  Δ.Σ.                                     Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.                      Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ 

& Διευθύνων Σύμβουλος                           & Διευθύνων Σύμβουλος 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2017 – 30/06/2018 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

Σας υποβάλλουμε  τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για   τη χρήση 

από  1η Ιουλίου 2017  έως την  30η Ιουνίου 2018  η οποία  συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920, του 

άρθρου  4  του  Ν.3556/30.04.2007  και  των  σχετικών  αποφάσεων  του  Διοικητικού  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 ΔΛΠ 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 στις Αχαρνές Αττικής. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

με αριθμό 269901000 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,  Η    διάθεση,  διακίνηση,  εμπορία,  πώληση  παντός  είδους 

αγροεφοδίων, πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων 

και ανταλλακτικών και πάσης φύσεως γεωργικού εξοπλισμού, και η διενέργεια διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και 

ειδικών μεταφορών ιδίων προϊόντων και εμπορευμάτων της και εν γένει ιδίων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων 

οποιασδήποτε φύσεως, η μίσθωση και εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου φορτηγών αυτοκινήτων και 

κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως 

μεταφορών  κινητών  πραγμάτων  δια  λογαριασμό  τρίτων,  διενεργουμένων  όλων  των  ανωτέρω  δια  φορτηγών 

αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων,  τα οποία οχήματα θα ανήκουν 

στην ίδια την εταιρεία ή και σε τρίτους, καθώς και η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς 

κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως. 

Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών  από το 1991.  

H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2018  απασχολούσε  256  άτομα και αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου 

που διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα στάδια από την παραλαβή του συσπόρου 

βάμβακος  μέχρι  την  παραγωγή  του  τελικού  προϊόντος,  διενεργούνται  από  την  ίδια  στα  υποκαταστήματα  της  στα 
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Φάρσαλα,  τη  Λιβαδειά,    και  τη  Λαμία.  Ήδη  από  τις    προηγούμενες    περιόδους  υλοποιήθηκε  η  ενοικίαση 

εκκοκκιστηρίου  βάμβακος  στην  περιοχή  των  Τρικάλων  Θεσσαλίας  για  την  απόκτηση  περισσοτέρων  ποσοτήτων 

συσπόρου  βάμβακος    για  την    παραγωγή  α΄  ύλης  (εκκοκκισμένο  βαμβάκι)  που  θα  βοηθήσει  αφενός  στην 

παραγωγή ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων και αφετέρου στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, η 

οργάνωση παραγωγής περιλαμβάνει: 

  Τέσσερα σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάμβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή 

βαμβακονημάτων  (2 στο Εργοστάσιο Φαρσάλων, 1 στο Εργοστάσιο Λαμίας και 1 στην περιοχή των Τρικάλων). 

  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 30.06.2018 ανέρχεται στο ποσό των 3.490.000 ευρώ . 

 

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 οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιμη ή μη και συναφείς δραστηριότητες. 

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

H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2018  απασχολούσε  4 εργαζόμενους.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 30.06.2018 ανέρχεται στο ποσό των 7.435.000 ευρώ . 

 

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  
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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.  

Από τις αρχές Μαΐου 2016 άρχισαν οι  εργασίες για την κατασκευή της σταθμού   βιοαερίου  ισχύος 5,252 MW σε 

ιδιόκτητη  έκταση  στη  θέση  Βαμβακού  του  Δήμου  Φαρσάλων,  Νομού  Λάρισας.  Ο  σταθμός  ήδη    βρίσκεται  σε 

δοκιμαστική  λειτουργία  και  ακολουθεί  η  έκδοση  αδείας  λειτουργίας.  Η  μονάδα,  η  μεγαλύτερη  στην  Ευρώπη,  θα 

διαχειρίζεται  φυτικά  και  ζωικά  απόβλητα  από  περίπου  εκατό  κτηνοτροφικές  και  μεταποιητικές  μονάδες  της 

περιοχής  και   θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο. 

H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2018  απασχολούσε  8 εργαζόμενους.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται την 30.06.2018 στο ποσό των 3.765.580 ευρώ. 

 

Οικονομικά Στοιχεία  του Ομίλου. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΕΒΕ»   κατά την χρήση 2017-2018 

ανήλθε  σε    28,329  εκατ.  ευρώ  έναντι  33,697εκατ.  ευρώ  της  αντίστοιχης  προηγούμενης  χρήσης,  σημειώνοντας 

μείωση κατά  15,93%. Η μείωση αυτή οφείλεται  α) σε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,448  εκατ. ευρώ  στον 

κλάδο  της  κλωστοϋφαντουργίας  και  β)  σε  αύξηση  των  εσόδων  κατά  80  χιλ.  ευρώ  στον  κλάδο  της  ενέργειας.  Οι 

πωλήσεις  του ομίλου  και  της  εταιρείας στο  εξωτερικό    αντιστοιχούν    στο  60,83%    και  69,09%  του συνόλου  του 

κύκλου  εργασιών  αντίστοιχα.  Κατά  την  30.06.2017  οι  πωλήσεις  του  ομίλου  και  της  εταιρείας  στο  εξωτερικό  

αντιστοιχούσας στο   67,10%  και 74,39% του κύκλου εργασιών αντίστοιχα. 

Τα ακαθάριστα έσοδα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Πωλήσεις εκκ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 0,00 439.597,41 0,00 439.597,41

Πωλήσεις νημάτων 21.235.367,62 24.400.686,98 21.235.367,62 24.400.686,98

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 2.030.739,84 2.182.650,29 2.030.739,84 2.182.650,29

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.432.575,12 2.752.446,68 1.432.575,12 2.752.446,68

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 48.062,18 140.241,58 48.062,18 140.241,58

Λοιπές πωλήσεις 198.719,72 477.687,26 198.719,72 477.687,26

Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 3.383.960,40 3.304.116,00 0,00 0,00

Σύνολα 28.329.424,88 33.697.426,20 24.945.464,48 30.393.310,20

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

Το κόστος πωληθέντων σε επίπεδο Ομίλου της  χρήσης  01/07/2017 – 30/06/2018  παρουσιάζει  μείωση της τάξεως του  

20,16%  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  χρήση.  Η  μείωση    είναι  απόρροια  της  μείωσης    των  πωλήσεων  των 

κλωστοϋφαντουργικών ειδών σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής αυτών ,ενώ το  κόστος πωληθέντων 

της ενέργειας  παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα.  

 

Το μικτό αποτέλεσμα  σημείωσε αύξηση κατά 1,558 εκατ. ευρώ  και διαμορφώθηκε  σε κέρδη 906,935  χιλ. ευρώ  έναντι 

ζημιών   651,145 χιλ.  ευρώ    της 30.06.2017. Η  αύξηση  του μικτού  αποτελέσματος οφείλεται    σε  α)  σε  βελτίωση  του 

μικτού  αποτελέσματος  στον  κλωστοϋφαντουργικό  κλάδο  κατά    1,492  εκατ.  ευρώ    β)  σε    αύξηση  του    μικτού 

αποτελέσματος στον κλάδο της ενέργειας κατά 66 χιλ. ευρώ. 
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Ο Όμιλος  κατά την διαχειριστική χρήση 01/07/2017 – 30/06/2018 είχε ζημίες μετά από φόρους (Α) 3,076 εκατ. ευρώ  

έναντι ζημιών  5,697  εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης,  παρουσιάζοντας μείωση  ζημιών κατά 2,621 

εκατ. ευρώ ή  46,00%. 

 

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

αύξηση της τάξεως του 475,01 % και ανήλθε  στη χρήση 2017-2018 σε επίπεδο Ομίλου σε κέρδη 1,455 εκατ. ευρώ,  

έναντι  κερδών 253 χιλ. ευρώ  της χρήσης  2016-2017.  

 

Τα  άλλα  έσοδα  ανήλθαν  σε  1,021  εκατ.  ευρώ,  έναντι  985,804  χιλ.  ευρώ  της  αντίστοιχης  προηγούμενης  χρήσης 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,54%. Η διαφορά οφείλεται κυρίως α) σε αύξηση   συναλλαγματικών διαφορών κατά  18 

χιλ. ευρώ περίπου β) σε μείωση επιδοτήσεων   για εκπαίδευση προσωπικού κατά 39 χιλ.ευρώ περίπου γ)σε αύξηση  

εκπτώσεων    στο κόστος  ενέργειας  κατά 182 χιλ.  ευρώ περίπου    δ) σε  μείωση  των  εσόδων  διακοπτόμενου φορτίου 

ηλεκτρικής ενέργειας  κατά  157 χιλ.ευρώ περίπου   ε) σε αύξηση των εσόδων  προηγουμένων χρήσεων κατά 42 χιλ. 

ευρώ και στ) σε αύξηση των λοιπών  εσόδων κατά 11χιλ. ευρώ περίπου.  

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν  αύξηση κατά  8,85%  από 1, 314 εκατ. ευρώ σε 1,430 εκατ. ευρώ. 

 

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν στον Όμιλο σε 672,263 χιλ. ευρώ έναντι 265,122 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης 

χρήσης  παρουσιάζοντας    αύξηση    κατά    153,57%.  Η  αύξηση    οφείλεται  σε  διενέργεια  προβλέψεων    επισφαλών 

απαιτήσεων κατά  465 χιλ. ευρώ και σε μείωση των λοιπών εξόδων  προώθησης πωλήσεων κατά 58 χιλ. ευρώ. 

 

Τα  άλλα  έξοδα  ανήλθαν  σε  1,309  εκατ.  ευρώ  έναντι  1,399  εκατ.ευρώ  της  αντίστοιχης  προηγούμενης  χρήσης 

παρουσιάζοντας  μείωση  κατά  90,542  χιλ.ευρώ.  Η  διαφορά  οφείλεται  κυρίως  α)  σε  αύξηση  συναλλαγματικών 

διαφορών κατά    9  χιλ.  ευρώ  περίπου  β)  σε  μείωση    διαφορών  ενσωματώσεως  και  καταλογισμού  κατά  142  χιλ. 

ευρώ  περίπου    γ)  σε  αύξηση  των  εξόδων αδρανείας    κατά  500  χιλ.  ευρώ  περίπου  δ)  μείωση    του μεταβατικού 

τέλους ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού κατά 24 χιλ ευρώ ε) σε μείωση  από φόρους προηγουμένων χρήσεων 

κατά 227 χιλ ευρώ ζ) σε μείωση προβλέψεων για απόσβεση προκαταβολών παγίων στοιχείων κατά 220 χιλ.ευρώ 

και η) σε αύξηση λοιπών εξόδων κατά 14 χιλ.ευρώ. 

 
Δεν υπήρχαν  λοιπά κέρδη /(ζημίες) καθαρά  κατά την 30.06.2018 και κατά την 30.06.2017.   

 

Το  χρηματοοικονομικό  κόστος  (καθαρό)  ανήλθε  σε  1,456  εκατ.  ευρώ  έναντι    2,541  εκατ.  ευρώ  της  αντίστοιχης 

προηγούμενης  χρήσης  παρουσιάζοντας  μείωση    κατά  42,69%.  Η  μείωση  οφείλεται  κυρίως  στη  μείωση  του  κόστους 

δανεισμού της μητρικής σύμφωνα με την Συμφωνία εξυγίανσης. 

  

Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 313 χιλ. ευρώ περίπου έναντι κερδών  360 χιλ. ευρώ 

που  οφείλεται  κυρίως  σε    ζημία    από  αποτίμηση  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  διαθεσίμων  προς  

πώληση. 
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Επί του Ισολογισμού του Ομίλου 

Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2017-2018 ανήλθαν σε 3,990 εκατ. ευρώ  από τις οποίες  296 χιλ. ευρώ αφορούν κυρίως 

σε βελτιώσεις του κλάδου  της κλωστοϋφαντουργίας και ποσό ευρώ 3,695  εκατ. αφορά νέες επενδύσεις στον κλάδο της 

ενέργειας και ειδικότερα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου. 

 

Η αξία κτήσης του ενσώματου παγίου ενεργητικού του Ομίλου ανέρχεται σε 180,080 εκατ. ευρώ έναντι 176,092 εκατ. 

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

του Ομίλου ανέρχεται την  30.06.2018 σε 81,459 εκατ. ευρώ  έναντι 80,858 εκατ. ευρώ την 30.06.2017. 

Το ενσώματο πάγιο ενεργητικό του Ομίλου  την 30
η
 Ιουνίου 2018 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 3.712.848,23

Αξια κτήσης κτιρίων 37.289.110,47

Αποσβέσεις κτιρίων 9.773.174,25

Αναπόσβεστη αξία κτιρίων 27.515.936,22

Αξια κτήσης  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 115.184.570,79

Αποσβέσεις  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 81.800.730,91

Αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 33.383.839,88

Αξια κτήσης  μεταφορικών μέσων 1.866.517,91

Αποσβέσεις  μεταφορικών μέσων 1.612.629,27

Αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων 253.888,64

Αξια κτήσης  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.779.814,67

Αποσβέσεις  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.433.946,26

Αναπόσβεστη αξία επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 345.868,41

Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 16.247.072,17

Σύνολο ενσώματων  παγίων 81.459.453,55
 

 

Και ειδικότερα 

Γήπεδα -Οικόπεδα
εμβαδόν      

τ.μ
 Αξία κτήσης εμβαδόν      τ.μ  Αξία κτήσης

Συγκρότημα Φαρσάλων 295.666 1.044.531,09 185.389 985.317,14

Συγκρότημα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00 0 0,00

Συγκρότημα Λαμίας 29.521 440.000,00 0 0,00

Σύνολα 385.044 2.727.531,09 185.389 985.317,14

Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια

 

Κτίρια - Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις

εμβαδόν      

τ.μ
Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία
εμβαδόν τ.μ Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία

Συγκρότημα Φαρσάλων 89.789 30.619.563,46 7.830.317,23 22.789.246,23 283 154.782,16 54.941,83 99.840,33

Συγκρότημα Λιβαδειάς 11.489 3.134.536,61 808.959,85 2.325.576,76 0 0,00 0,00 0,00

Συγκρότημα Λαμίας 10.046 2.707.800,00 605.477,34 2.102.322,66 0 0,00 0,00 0,00

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 1.250 672.428,24 473.478,00 198.950,24 0 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 112.574 37.134.328,31 9.718.232,42 27.416.095,89 283 154.782,16 54.941,83 99.840,33

Κλωστοϋφαντουργία Ενέργεια

 

 
Τα    γήπεδα και  τα  κτίρια  της μητρικής  εταιρείας, αποτιμώνται  στο αναπροσαρμοσμένο κόστος μείον  τις σωρευμένες 
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αποσβέσεις  και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα  καθώς και τα έπιπλα και 

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

απομείωσης  της αξίας τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίμηση  της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 

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

μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε καταχωρήθηκε  στο λογαριασμό της καθαρής θέσης «κέρδη σε νέο». 

 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά  4,400 εκατ. ευρώ,  από  22,666 εκατ. ευρώ στις 

30.06.2017    σε  18,266  εκατ.  ευρώ  στις 30.06.2018.  Ειδικότερα  η  διαφορά αναλύεται      α)  σε  μείωση  των  ταμειακών 

διαθεσίμων κατά 4,188 εκατ. ευρώ β) σε μείωση των πελατών  κατά 847 χιλ. ευρώ  γ) σε αύξηση  των αποθεμάτων  

κατά 152 χιλ. ευρώ γ) σε  αύξηση απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά 473 χιλ. ευρώ και δ) σε αύξηση  λοιπών 

απαιτήσεων κατά 10 χιλ. ευρώ.     

  

Ο Όμιλος κατά την  30.06.2018  κατείχε  865,75  δολάρια  τα οποία αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του ξένου 

νομίσματος της 30.06.2018  και τα οποία αντιστοιχούσαν σε 742,63  ευρώ. 

  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 511 χιλ. ευρώ την  30.06.2018  έναντι 3,900  εκατ. ευρώ στις 30.06.2017 

διαφορά που προκύπτει  από τις ζημίες χρήσης  μετά από φόρους  και λοιπά συνολικά έσοδα  ποσού  3,389 εκατ. ευρώ.  

 

Ο όμιλος  κατείχε  κατά την 30.06.2018  76.156 ίδιες μετοχές με συνολικό κόστος κτήσης 9.349,19 € (σημ.16). 

 

Οι  προβλέψεις  για  παροχές σε  εργαζομένους ανήλθαν  την  30.06.2018    σε 506 χιλ.  ευρώ  έναντι  497    χιλ.  ευρώ  την 

30.06.2017. 

 

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου κατά την  30.06.2018  ανέρχεται σε ποσό  69,801  εκατ. ευρώ έναντι  69,026  εκατ. 

ευρώ την 30.06.2017   παρουσιάζοντας   αύξηση κατά 1,12%, αύξηση που οφείλεται κυρίως λογισμό τόκων  .  Για  την 

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

Φαρσάλων  της  μητρικής  εταιρείας    προσημειώσεις  υποθηκών  συνολικού  ύψους    49.099.778,36  ευρώ.  Επί  των 

αγροτεμαχίων των θυγατρικών εταιρειών «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε»  έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ και 11.500.000 αντίστοιχα. 

Επιπλέον  έχει  ενεχυρασθεί  α)το  μεγαλύτερο  μέρος  του  ενεργητικού  των  θυγατρικών  εταιρειών  «SELECTED  VOLT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε»   καθώς επίσης και το σύνολο 

των μετοχών τους και β) έχουν ενεχυρασθεί οι λογαριασμοί εσόδων των ως άνω θυγατρικών εταιρειών καθώς και οι 

λογαριασμού  εσόδων  και  μετοχικού  κεφαλαίου    της    «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε»  καθώς  και  τα  δικαιώματα 

είσπραξης των απαιτήσεων  από τη σύμβαση διαχείρισης μεταξύ της «SELECTED VOLT A.E» και της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε». Επιπλέον για την εξασφάλιση του βραχυπροθέσμου δανεισμού των ύψους 851.666,68 ευρώ έχουν 

ενεχυρασθεί  αποθέματα  κόστους  944.998,37  ευρώ.Το  ανεξόφλητο  υπόλοιπο  των  τραπεζικών  δανείων  κατά  την 

30.06.2018 που καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο ποσό των 69.115.473,62 ευρώ και 

αναλύεται σε ποσό 44.647.895,24 ευρώ που αφορά στη μητρική εταιρεία, σε ποσό 6.634.635,38 ευρώ  που αφορά στη 

θυγατρική  εταιρεία «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε  ποσό 3.310.825,00 που αφορά στη 

θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» και σε ποσό 14.522.118,00 που αφορά στη θυγατρική εταιρεία 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.» 
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Η διάρθρωση του δανεισμού κατά την 30.06.2018   για τον όμιλο και την εταιρεία παρατίθεται κατωτέρω: 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Τραπεζικά δάνεια 56.484.869,66 57.346.108,56 43.679.869,66 43.183.344,10

Ομολογιακά δάνεια 0,00 9.196.538,46 0,00 0,00

Σύνολο 56.484.869,66 66.542.647,02 43.679.869,66 43.183.344,10

Ανάλυση μακροπροθέσμων δανείων

Ο  Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Τραπεζικά δάνεια 1.537.091,98 320,13 1.537.091,98 320,13

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτεές στην επόμενη χρήση

11.429.999,92 1.734.000,00 0,00 0,00

Δουλευμένοι τόκοι 348.937,36 749.022,41 116.358,90 0,00

Σύνολο 13.316.029,26 2.483.342,54 1.653.450,88 320,13

Η ΕταιρείαΟ  Όμιλος

Ανάλυση βραχυπροθέσμων δανείων

 

 

Ο  όμιλος  προέβη  σε  ρύθμιση  των  δανειακών  υποχρεώσεων  των  εταιρειών  SELECTED  VOLΤ  και  ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ.  Οι  πρόσθετες  πράξεις  των  ρυθμίσεων  υπεγράφησαν    την  31.07.2018.  Ήδη  μετά  την  μετά  την 

αναδιάρθρωση  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  βραχυπρόθεσμου  δανεισμού  ποσού  ευρώ  9,085  εκατ.  έχει  καταστεί 

μακροπρόθεσμο κατά την ημερομηνία κατάρτισης της οικονομικής έκθεσης.  

Επίσης την Παρασκευή 28/9/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου 

Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας υπό τα νέα του μέλη κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκε ενημέρωση για το 

αίτημα  της  εταιρείας  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  Α.Ε  για    τροποποίηση  του  προγράμματος 

αποπληρωμής του δανείου JESSICA (Θ/1/2014) με αναδρομική ισχύ από 10/6/2018. 

Η εταιρεία προέβη σε ρύθμιση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της υπογράφοντας  Συμφωνία Εξυγίανσης 

με τις πιστώτριες τράπεζες.  

Η συμφωνία συζητήθηκε  την 20
η
  Σεπτεμβρίου 2017 στο  Πολυμελές  Πρωτοδικείο Αθηνών για άμεση  επικύρωση 

σύμφωνα με το  άρθρο 106β του Ν.3588/2007  το οποίο και εξέδωσε την υπ' αριθ. 63/2018 απόφαση με την οποία 

απέρριψε την αίτηση επικύρωσης.  

Κατόπιν  τούτου  η  εταιρεία  προχώρησε  στην  άσκηση  εφέσεως  ενώπιον  του  Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών  όπου 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  01.07.2017-30.06.2018 
 

  13

αναμένεται η απόφασή του για την επικύρωση της συμφωνίας, κατά συνέπεια μέχρι την απόφαση του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών η επιτευχθείσα συμφωνία εξυγίανσης με τις πιστώτριες Τράπεζες που συμβλήθηκαν, βρίσκεται 

σε ισχύ. 

Η συμφωνία προβλέπει εκτός από την αποπληρωμή  του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων μέχρι το 2035 και 

τη  χρηματοδότηση της εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης. 

             

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 1.886.029,34 1.653.450,88 11.429.999,92 0,00 13.316.029,26 1.653.450,88

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 10.151.584,15 3.022.834,15 10.151.584,15 3.022.834,15

Πάνω από 5 έτη  0,00 0,00 46.333.285,51 40.657.035,51 46.333.285,51 40.657.035,51

Σύνολα 1.886.029,34 1.653.450,88 67.914.869,58 43.679.869,66 69.800.898,92 45.333.320,54

Ενηλικίωση δανειακών υποχρεώσεων

Συνολα ΔανεισμούΒραχυπρόθεσμος Δανεισμός Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

 

Μετά τη ρύθμιση των δανεικών υποχρεώσεων των εταιρειών SELECTED VOLΤ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ η 

ενηλικίωση των δανειακών υποχρεώσεων εμφανίζεται ως εξής: 

 

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 1.886.029,34 1.653.450,88 2.345.000,00 0,00 4.231.029,34 1.653.450,88

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 16.271.584,15 3.022.834,15 16.271.584,15 3.022.834,15

Πάνω από 5 έτη  0,00 0,00 49.298.285,43 40.657.035,51 49.298.285,43 40.657.035,51

Σύνολα 1.886.029,34 1.653.450,88 67.914.869,58 43.679.869,66 69.800.898,92 45.333.320,54

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 

μετά την αναδιάρθρωση της 

31.07.2018

Συνολα Δανεισμού

 

 

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

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

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

325.164,61 ευρώ για τον Όμιλο και  221.000,76 ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα . 

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

325.164,61 ευρώ για τον Όμιλο και  221.000,76 ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου πλην του βραχυπρόθεσμου δανεισμού  παρουσιάζονται αυξημένες κατά 

την 30.06.2018  και διαμορφώνονται σε 14,828 εκατ. ευρώ έναντι 6,397 εκατ. ευρώ την  30.06.2017. Η διαφορά των 

8,431 εκατ. ευρώ αφορά σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  προς τη ΔΕΗ.  
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των  οικονομικών  καταστάσεων του Ομίλου των χρήσεων    

2017-2018 και 2016-2017 είναι οι κάτωθι:  

30.06.2018 30.06.2017

0,18 0,21

0,01 0,04

0,01 0,05

0,65 2,55

197,74 26,15

2,46 2,05

Οικονομικής Διάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονομικής Διάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οικονομικής Διάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο δανεισμού / Κύκλο Εργασιών
 

 

Το υπόλοιπο σωρευμένων ζημιών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 48,089 εκατ. ευρώ. 

 

Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΕΒΕ   κατά την χρήση 2017-2018 

ανήλθε σε 24,945 εκατ. ευρώ έναντι 30,393 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 

κατά    17,92%.  Η  μείωση  αυτή  οφείλεται  κατά  κύριο  λόγο  α)  σε  μείωση  πωληθέντων  ποσοτήτων  προϊόντων  και 

υποπροϊόντων    των κλωστηρίων, η οποία επέφερε μείωση πωλήσεων κατά 4,486 εκατ.€. Η μείωση των πωλήσεων 

είναι  συνάρτηση  της  ελεγχόμενης  μείωσης  της  παραγωγής  των  κλωστηρίων  κατά  την  περίοδο  από  01.07.2017-

30.06.2018 σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. β) σε μείωση πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων και 

υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίων , η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής πώλησης των υποπροϊόντων επέφερε 

μείωση  πωλήσεων κατά  592 χιλ.€.  Εδώ  να σημειώσουμε  ότι  η  στρατηγική  του  ομίλου  είναι  η διακράτηση  επαρκούς 

ποσότητας εκκοκκισμένου βάμβακος και μόνο η πλεονάζουσα ποσότητα διατίθεται προς πώληση. Κατά  την περίοδο 

01.07.2017  -  30.06.2018  δεν  υπήρχαν  πλεονάζουσες  ποσότητες  για  διάθεση    και  γ)  οι  υπόλοιπες  πωλήσεις  της 

εταιρείας παρουσίασαν  μείωση  κατά 371 χιλ. €.  

Οι  πωλήσεις  της  εταιρείας  στο  εξωτερικό    αντιστοιχούν    στο  69,09%  του  συνόλου  του  κύκλου  εργασιών  της  έναντι 

74,39% της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. 

 

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  
01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Πωλήσεις εκκ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 0,00 439.597,41

Πωλήσεις νημάτων 21.235.367,62 24.400.686,98

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 2.030.739,84 2.182.650,29

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.432.575,12 2.752.446,68

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 48.062,18 140.241,58

Λοιπές πωλήσεις 198.719,72 477.687,26

Σύνολα 24.945.464,48 30.393.310,20
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Το κόστος πωληθέντων της τρέχουσας χρήσης  01/07/2017 – 30/6/2018  παρουσιάζει μείωση  της τάξεως του 21,07 %  

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται  κατά κύριο λόγο α) στη μείωση των πωληθέντων ποσοτήτων 

και β) στην μείωση του κόστους πωληθέντων. 

Το μικτό αποτέλεσμα παρουσίασε βελτίωση 1,492 εκατ. ευρώ  και διαμορφώθηκε σε ζημίες 1,051 εκατ. ευρώ, έναντι  

ζημιών 2,543 εκατ. ευρώ  της 30.06.2017.Η βελτίωση του μικτού αποτελέσματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση 

του κόστους και σε μικρή άνοδο της μέσης τιμής πώλησης.  

  

Η εταιρεία κατά την διαχειριστική χρήση 01/07/2017 –30/06/2018 είχε ζημίες μετά από φόρους 3,630 εκατ. ευρώ  έναντι 

ζημιών  6,018 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης δηλαδή παρουσίασε μείωση  ζημιών της τάξεως του 

39,68%.Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες  3,706 εκατ. ευρώ από  ζημίες 5,904 εκατ. ευρώ την 

30.06.2017.  

 

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

τη χρήση  2017-2018 σε ζημίες 978 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,146 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2016-2017. 

 

Τα  άλλα  έσοδα  ανήλθαν  σε  764,479  χιλ.  ευρώ,  έναντι  796,372  χιλ.  ευρώ  της  αντίστοιχης  προηγούμενης  χρήσης 

παρουσιάζοντας μείωση  κατά 4,00%.  

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν  μείωση  κατά   0,42%  από 802,923  χιλ.ευρώ σε 799,517 χιλ. ευρώ. 

 

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 672,263 χιλ. ευρώ έναντι   265,122  χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά  153,58%. Η αύξηση  οφείλεται σε διενέργεια προβλέψεων  επισφαλών απαιτήσεων κατά  

465 χιλ. ευρώ και σε μείωση των λοιπών εξόδων  προώθησης πωλήσεων κατά 58 χιλ. ευρώ. 

  

Τα  άλλα  έξοδα  ανήλθαν  σε  1,174  εκατ.  ευρώ  περίπου  έναντι  1,254  εκατ.  ευρώ  της  αντίστοιχης  προηγούμενης 

χρήσης  παρουσιάζοντας  μείωση  κατά  80,212  χιλ.  ευρώ.  Η  διαφορά  οφείλεται  κυρίως  α)  σε  αύξηση 

συναλλαγματικών διαφορών κατά  9 χιλ. ευρώ περίπου β) σε μείωση διαφορών ενσωματώσεως και καταλογισμού 

κατά  142  χιλ.  ευρώ  περίπου    γ)  σε  αύξηση  των  εξόδων  αδρανείας    κατά  500  χιλ.  ευρώ  περίπου  δ)  σε  μείωση 

φόρων  προηγουμένων  χρήσεων  κατά  227  χιλ.ευρώ  ε)  σε  μείωση  προβλέψεων  για  απόσβεση  προκαταβολών 

παγίων στοιχείων κατά 220 χιλ.ευρώ και στ) σε μείωση λοιπών εξόδων κατά 0,2 χιλ.ευρώ. 

 

Δεν υπήρχαν  λοιπά κέρδη /(ζημίες) καθαρά  κατά την 30.06.2018  και την 30.06.2017. 

 
Το  χρηματοοικονομικό  κόστος  (καθαρό)  ανήλθε  σε  774  χιλ.  ευρώ  έναντι  1,835    εκατ.  ευρώ  της  αντίστοιχης 

προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 57,82%.  

 

Τα λοιπά συνολικά έσοδα ανήλθαν κατά την 30.06.2018 σε ζημίες 1,470 εκατ. ευρώ. Κατά   30.06.2017 δεν υπήρχαν 

λοιπά συνολικά έσοδα. Το ποσό των 1,470 εκατ,ευρώ αναλύεται σε α) διαφορές προσαρμογής στην εύλογη αξία ποσού 

ευρώ  -1,485 εκατ.και β)  επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών ποσού  ευρώ 14,929 χιλ.  
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Επί του Ισολογισμού της εταιρείας 

Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2017-2018 ανήλθαν σε 293,305 χιλ. ευρώ.  

Η  αξία  κτήσης  του  ενσώματου  παγίου  ενεργητικού  ανέρχεται  σε  135,976  εκατ.  ευρώ  έναντι  135,683  εκατ.  ευρώ  της 

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

Εταιρείας ανέρχεται την 30.6.2018 σε  47,177 εκατ. ευρώ  έναντι 48,913 εκατ. ευρώ την  30.06.2017. 

Το  ενσώματο πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 30
η
 Ιουνίου 2018 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 2.727.531,09

Αξία κτήσης κτιρίων 37.134.328,31

Αποσβέσεις κτιρίων 9.718.232,42

Αναπόσβεστη αξία κτιρίων 27.416.095,89

Αξία κτήσης  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 88.643.625,60

Αποσβέσεις  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 72.071.799,38

Αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 16.571.826,22

Αξία κτήσης  μεταφορικών μέσων 1.696.367,40

Αποσβέσεις  μεταφορικών μέσων 1.580.153,94

Αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων 116.213,46

Αξία κτήσης  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.771.789,93

Αποσβέσεις  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.429.399,67

Αναπόσβεστη αξία επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 342.390,26

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 2.664,18

Σύνολο ενσώματων  παγίων 47.176.721,10  

 

Και ειδικότερα: 

 

Γήπεδα -Οικόπεδα
εμβαδόν      

τ.μ
 Αξία κτήσης

Συγκρότημα Φαρσάλων 295.666 1.044.531,09

Συγκρότημα Λιβαδειάς 59.857 1.243.000,00

Συγκρότημα Λαμίας 29.521 440.000,00

Σύνολα 385.044 2.727.531,09

Κλωστοϋφαντουργία

 

Κτίρια - Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις

εμβαδόν      

τ.μ
Αξία  κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

Αξία

Συγκρότημα Φαρσάλων 89.789 30.619.563,46 7.830.317,23 22.789.246,23

Συγκρότημα Λιβαδειάς 11.489 3.134.536,61 808.959,85 2.325.576,76

Συγκρότημα Λαμίας 10.046 2.707.800,00 605.477,34 2.102.322,66

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 1.250 672.428,24 473.478,00 198.950,24

Σύνολα 112.574 37.134.328,31 9.718.232,42 27.416.095,89

Κλωστοϋφαντουργία

 

 

Τα  γήπεδα και τα κτίρια, αποτιμώνται στο αναπροσαρμοσμένο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 
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προβλέψεις απομείωσής  τους. Τα μηχανήματα,  τα μεταφορικά μέσα    καθώς και  τα  έπιπλα και ο  λοιπός  εξοπλισμός 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και  τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης  της αξίας 

τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίμηση  της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι 

εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν  ως αναπροσαρμοσμένο κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Η 

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

Με  την  εισαγωγή  των  μετοχών  της  ενδιάμεσης  θυγατρικής  εταιρείας  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε»  στο 

Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου, έγινε μεταβολή της λογιστικής πολιτικής που αφορά στον τρόπο αποτίμησης της εν 

λόγω  συμμετοχής  από  την  αξία  κτήσης  σε  εύλογη  αξία.  Η  υπεραξία  ου  προέκυψε  από  την  αλλαγή  αυτή  ανήλθε  σε 

28.489.318,00  ευρώ και καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό «Αποθεματικό εύλογης αξίας». 

Η  διοίκηση  της  εταιρείας  χρησιμοποίησε  εντός  της  χρήσης  2017-2018  διαφορετική  τεχνική  αποτίμησης  για  τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας της θυγατρικής «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», γεγονός που επέφερε μεταφορά 

στο επίπεδο ιεραρχίας της εύλογης αξίας από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3. 

Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας βασίσθηκε στη μέθοδο των προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών. Η 

προσαρμογή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές ανήλθε σε ζημία 1,45 εκατ. ευρώ.Ετσι το αποθεματικό 

της εύλογης αξίας ανέρχεται κατά την 30.06.2018 σε 27 εκατ. ευρώ περίπου. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στις 

σημειώσεις 2.11, 4.4 και 11 της παρούσας ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

    

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της εταιρείας παρουσίασε μείωση  κατά  938,754 χιλ. ευρώ,  από 15,712 εκατ. ευρώ την 

30.06.2017    σε  14,773  εκατ.  ευρώ  την  30.06.2018.  Ειδικότερα  η  διαφορά  αναλύεται      α)  σε  μείωση  των  ταμειακών 

διαθεσίμων  κατά    241,893  χιλ.  ευρώ  β)  σε  μείωση  των  πελατών  κατά  420,723  χιλ.  ευρώ  και  γ)  σε  μείωση    των 

αποθεμάτων  κατά 149,629 χιλ. ευρώ γ) σε μείωση απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά 132 χιλ. ευρώ και δ) σε 

αύξηση λοιπών απαιτήσεων κατά 5,6 χιλ. ευρώ.     

 

Η εταιρεία  κατά την  30.06.2018  κατείχε  865,75  δολάρια  τα οποία αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του ξένου 

νομίσματος της 30.06.2018  και τα οποία αντιστοιχούσαν σε 742,63  ευρώ. 

 

Τα  Ίδια  Κεφάλαια  ανέρχονται  σε    22,095  εκατ.  ευρώ  την  30.06.2018    έναντι    27,195    εκατ.  ευρώ  την  30.06.2017  

διαφορά που προκύπτει   από τις ζημίες χρήσης  μετά από φόρους  και λοιπά συνολικά έσοδα   ποσού  5,101  εκατ. 

ευρώ. 

 

Η εταιρεία  κατείχε  κατά την 30.06.2018  76.156 ίδιες μετοχές με συνολικό κόστος κτήσης 9.349,19 € (σημ.16). 

 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ανήλθαν  την 30.06.2018  σε 499,173 χιλ. ευρώ έναντι 491,688 χιλ. ευρώ 

την 30.06.2017. 

 

Οι  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις    της  εταιρείας  πλην  του  βραχυπρόθεσμου  δανεισμού    παρουσιάζονται  αυξημένες  

κατά την 30.06.2018  και διαμορφώνονται σε 13,576 εκατ.  ευρώ έναντι 5,244 εκατ. ευρώ την  30.06.2017. Η διαφορά 

των 8,332  εκατ. ευρώ ή ποσοστό 158,88%  αφορά   α)σε αύξηση υποχρεώσεων  προς τη ΔΕΗ κατά 10 εκατ. ευρώ και 

β) μείωση υπολοίπων προμηθευτών κατά 2 εκατ. ευρώ περίπου. 
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των  οικονομικών  καταστάσεων της εταιρείας  των χρήσεων  2017-

2018 και 2016-2017 είναι οι κάτωθι: 

30.06.2018 30.06.2017

0,14 0,14

0,27 0,33

0,47 0,56

0,97 3,00

3,71 3,00

1,82 1,42Σύνολο δανεισμού / Κύκλο Εργασιών

Οικονομικής Διάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονομικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονομικής Διάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οικονομικής Διάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

 

 

Το υπόλοιπο σωρευμένων ζημιών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 53,185  εκατ. ευρώ. 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης απόδοσης (Ε.Δ.Μ.Α.) 

 
Ο  Όμιλος  χρησιμοποιεί  Εναλλακτικούς  Δείκτες  Μέτρησης  Απόδοσης  (Ε.Δ.Μ.Α.)  στα  πλαίσια  λήψης  αποφάσεων 

σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την 

δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι δείκτες εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών 

και  λειτουργικών  αποτελεσμάτων  του  Ομίλου,  της  χρηματοοικονομικής  του  θέσης  καθώς  και  της  κατάστασης 

ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (Ε.Δ.Μ.Α.) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα 

οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν 

αυτά. 

 

ΕΒITDA  

O  δείκτης  ΕΒΙΤDA  εξυπηρετεί  στην  καλύτερη  ανάλυση  των  λειτουργικών  αποτελεσμάτων  του  Ομίλου  και 

υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη  / Ζημίες προ φόρων όπως αναπροσαρμόζονται μετά  την αφαίρεση των κονδυλίων 

χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) και αποσβέσεων.  

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Πωλήσεις: 28.329.424,88 33.697.426,20 24.945.464,48 30.393.310,20

Κέρδη/Ζημίες πρό φόρων -2.939.848,96 -5.184.669,45 -3.705.822,82 -5.903.704,52

Χρηματοοικονομικό κόστος(καθαρό) 1.456.031,35 2.540.799,17 773.829,40 1.834.691,42

Αποσβέσεις παγίων  3.388.876,12 3.352.731,21 2.031.569,92 2.006.341,09

Αποσβέσεις επιχορηγουμένων παγίων -450.440,42 -455.887,90 -77.795,41 -83.242,89

EBITDA 1.454.618,09 252.973,03 -978.218,91 -2.145.914,90

Περιθώριο κερδών/ζημιών προ 
φόρων,χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

5,13% 0,75% -3,92% -7,06%

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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 ΕΒIT  

O δείκτης ΕΒΙΤ εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται 

ως  εξής:  Κέρδη  /  Ζημίες  προ  φόρων  όπως  αναπροσαρμόζονται  μετά  την  αφαίρεση  του  κονδυλίου  του 

χρηματοοικονομικού  κόστους (καθαρό) .  

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Πωλήσεις: 28.329.424,88 33.697.426,20 24.945.464,48 30.393.310,20

Κέρδη/Ζημίες πρό φόρων -2.939.848,96 -5.184.669,45 -3.705.822,82 -5.903.704,52

Χρηματοοικονομικό κόστος(καθαρό) 1.456.031,35 2.540.799,17 773.829,40 1.834.691,42

EBIT -1.483.817,61 -2.643.870,28 -2.931.993,42 -4.069.013,10

Περιθώριο κερδώ/ζημιων προ 
φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελέσμάτων 

-5,24% -7,85% -11,75% -13,39%

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Καθαρός Δανεισμός 

O  καθαρός  δανεισμός  είναι  ένας  ΕΔΜΑ  που  χρησιμοποιεί  η  διοίκηση  για  να  αξιολογήσει  την  κεφαλαιακή 

διάρθρωση  του  Ομίλου  και  την  δυνατότητα  μόχλευσης.  Ο  καθαρός  δανεισμός  υπολογίζεται  προσθέτοντας  στα 

μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και 

αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 13.316.029,26 2.483.342,54 1.653.450,88 320,13

Μακροπρόθεσμα δάνεια 56.484.869,66 66.542.647,02 43.679.869,66 43.183.344,10

Συνολο 69.800.898,92 69.025.989,56 45.333.320,54 43.183.664,23

Ταμιακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα -642.415,16 -4.830.667,05 -125.247,15 -367.140,06

Καθαρός δανεισμός 69.158.483,76 64.195.322,51 45.208.073,39 42.816.524,17

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Ελεύθερες ταμειακές ροές. 

Οι  ελεύθερες  ταμειακές  ροές  ορίζονται  ως  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  που  πηγάζουν  από  τις  λειτουργικές 

δραστηριότητες  του  Ομίλου  μετά  την  αγορά  ενσώματων  και  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων.  Ο  δείκτης  αυτός 

μετράει  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  που  προκύπτουν  από  την  λειτουργική  δραστηριότητα  του  Ομίλου,  την 

αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 

περιουσιακών  στοιχείων.  Ο  Όμιλος  χρησιμοποιεί  αυτόν  τον  δείκτη  προς  διευκόλυνση  του  αναγνώστη  των 

οικονομικών  καταστάσεων,  προκειμένου  να  αξιολογήσει  καλύτερα  τις  ταμειακές  επιδόσεις  και  την  δυνατότητα 

αποπληρωμής του χρέους. 
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01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Καθαρές ταμειακές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

-729.994,85 3.682.280,13 -1.469.900,84 2.982.486,73

Πληρωμές για αγορά ενσωμάτων και 
αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-3.556.020,82 -9.188.751,55 -312.016,50 -101.323,48

Ελεύθερες ταμειακές ροές -4.286.015,67 -5.506.471,42 -1.781.917,34 2.881.163,25

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Πληροφορίες για περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Για  τον  όμιλο  πρωτίστης  σημασίας  είναι  η  προσήλωση  στις  αξίες  της  περιβαλλοντικής  ευθύνης. 

Ο  όμιλος  συμμορφώνεται  πλήρως  με  τη  νομοθεσία  και  τους  κανονισμούς,  καθώς  εφαρμόζει  πιστοποιημένα 

Συστήματα    Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  (ISO  14001  )  στις  εγκαταστάσεις  του  και  συνεχίζει  να  εκπαιδεύει  τους 

εργαζομένους  σε θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 Ανθρώπινο δυναμικό 

Σχετικά  με  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων,  ο  όμιλος  μεριμνεί  ενεργά  για  την  πιστή  τήρηση  του 

νομικού  πλαισίου  .Ο  όμιλος  επιπρόσθετα  έχει  προβεί  σε    μελέτη  εκτίμησης  επαγγελματικού  κινδύνου  για  τις 

ανάγκες της δραστηριότητάς του. 

Η διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού  του ομίλου αποτελεί βασική προτεραιότητα. 

Στόχος  του  ομίλου  είναι  τόσο  η  προσωπική  βελτίωση  και  εξέλιξη  των  εργαζομένων,  όσο  και  η  ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 

Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Στις  20.09.2017  συζητήθηκε  στο  Πολυμελές    Πρωτοδικείο  η  συμφωνία  εξυγίανσης  μεταξύ  της  εταιρείας  και  των 

πιστωτριών τραπεζών, σύμφωνα με το άρθρο 106β του Ν.3588/2007. Εξεδόθη η υπ' αριθ. 63/2018 απόφαση με 

την οποία απέρριψε την αίτηση επικύρωσης.  

Κατόπιν  τούτου  η  εταιρεία  προχώρησε  στην  άσκηση  εφέσεως  ενώπιον  του  Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών  όπου 

αναμένεται η απόφασή του για την επικύρωση της συμφωνίας, κατά συνέπεια μέχρι την απόφαση του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών η επιτευχθείσα συμφωνία εξυγίανσης με τις πιστώτριες Τράπεζες που συμβλήθηκαν, βρίσκεται 

σε ισχύ. 

        

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 
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το δολάριο Αμερικής. Ωστόσο η μη σημαντικότητα των κονδυλίων των  υποχρεώσεων και  απαιτήσεων σε δολάρια 

κατά την 30.06.2018 δεν επιφέρουν σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.  

2. Κίνδυνος τιμής  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 

(κυρίως  νημάτων)  πιθανή  πτώση  της  τιμής  των  οποίων  μπορεί  να  επηρεάσει  αρνητικά  τα  αποτελέσματα    μέσω 

υποτίμησης  των  αποθεμάτων.  Η  διοίκηση  του  ομίλου  ασκεί  προσεκτική  διαχείριση  των  αποθεμάτων  για 

ελαχιστοποίηση  του  κινδύνου.    Στον  τομέα  της  ενέργειας  η  τιμή  πώλησης  ηλεκτρικού  ρεύματος  από  Α.Π.Ε 

καθορίζεται από νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Αν και η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είχε 

υπογραφεί  με  την  εταιρεία  καθόριζε  την  τιμή  πώλησης  προς  τον  Λειτουργός  Αγοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας 

(Λ.ΑΓ.Η.Ε.) για 20 έτη με ετήσιες αναπροσαρμογές αυτής, εν τούτοις με το Ν.4254/2014 καθορίσθηκαν εκ νέου οι 

τιμές πώλησης όλων των εν λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Παρά τις ανωτέρω 

αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4254/2014 η διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος  παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σχετικά 

με  την  αγορά  βιοντίζελ  η  διοίκηση  του  ομίλου  φροντίζει  να  διατηρεί  μηδενικά  αποθέματα  καλύπτοντας    με 

συμβόλαια προπώλησης τις αγορασθείσες ποσότητες.  

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

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

καταβάλλει  εντός  των  συμβατικών  προθεσμιών  μέρος  ή  το  σύνολο  της  οφειλής  του.  Ο  κύκλος    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) όσον αφορά στον τομέα της 

ενέργειας.  Στη  βάση  αυτή  ο  πιστωτικός  κίνδυνος  εκτιμάται  ότι  διατηρείται σε  χαμηλό  επίπεδο.  Το  γεγονός  ότι  ο 

Όμιλος δεν  εκτίθεται  σε σημαντικό  πιστωτικό κίνδυνο  είναι αποτέλεσμα  της φύσης  της δραστηριότητας  του στον 

τομέα της ενέργειας και στην πολιτική του, η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες.  

Ο  όμιλος  έχει  σχηματίσει  επαρκείς  προβλέψεις  και  εκτιμά  οτι  δεν  υπάρχουν  πολύ  μεγάλες  συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Πελάτες   5.622.157,18  6.698.153,78  4.240.905,16  4.836.715,79 

Απαιτήσεις μεταξύ εταιρειών του ομίλου 0,00  0,00  664.956,80  718.198,79 

Επιταγές εισπρακτέες 1.674.744,46  981.402,03  1.674.744,46  981.402,03 

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

Υποσύνολο 7.309.061,07 7.691.715,24 6.592.765,85 6.548.476,04 

Μείον :Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.117.582,22) (652.568,80) (1.117.582,22) (652.568,80)

Σύνολο 6.191.478,85 7.039.146,44 5.475.183,63 5.895.907,24 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Δεν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι 
απομειωμένα 

5.590.069,04  5.998.616,23  5.204.168,64  5.527.307,95 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα:

Μέχρι - 90 ημέρες 453.686,34  807.654,24  123.291,52  253.541,05 

Από   91 - 180 ημέρες 12.181,00  156.238,32  12.181,00  38.420,59 

Από 181 - 360 ημέρες 66.032,79  76.637,65  66.032,79  76.637,65 

                          > 361         ημέρες 69.509,68  0,00  69.509,68  0,00 

Σύνολο 6.191.478,85 7.039.146,44 5.475.183,63 5.895.907,24 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Την 30η Ιουνίου 2018 και 30η Ιουνίου 2017 οι απαιτήσεις αναλύονται χρονικά ως κάτωθι: 

 

 

γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

Ο  κίνδυνος  για  τον  κλάδο  της  ενέργειας  είναι  πολύ  περιορισμένος  δεδομένου  ότι  η  παραγωγή  προέρχεται  από  

ηλιακή ενέργεια και από παραγωγή βιοαερίου από οργανικά απόβλητα και το σύνολο της παραγωγής εγχέεται στο 

δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ζήτηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των ευρωπαϊκών κλωστηρίων εξαρτάται από 

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

εκκοκκισμένου βάμβακος. Ο Όμιλος φροντίζει να ελέγχει τα αποθέματά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 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.  Ο 

όμιλος  εκτίθεται  σε  μεταβολές  της  αγοραίας    αξίας  των  πρώτων  υλών  (βαμβάκι).Δεδομένης  της  πλήρους 

καθετοποίησης  με δικά του  εκκοκκιστήρια βάμβακος ο όμιλος αναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα στα κλωστήρια 

του, ενώ η πλεονάζουσα  ποσότητα διατίθεται. Σε περίπτωση που διαφαίνεται μελλοντική έλλειψη βαμβακιού για τα 

κλωστήριά  του,  ο  όμιλος  χρησιμοποιεί  παράγωγα,  προκειμένου  να αντισταθμίσει  κινδύνους ανόδου  της  αγοράς. 

Στον  κλάδο  της  ενέργειας  ο  όμιλος  εκτίθεται  σε  μικρό  κίνδυνο  από  τη  συμμετοχή  της  πρώτης  ύλης  στο  τελικό 

κόστος των παραγόμενων προϊόντων και μόνο από την  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο  καθότι  η 

πρώτη ύλη είναι κατά κύριο λόγο υγρά και στερεά οργανικά  απόβλητα. Υπάρχει μικρή συμμετοχή στο συνολικό 

κόστος   των  α΄υλών   που  προμηθεύεται  (ενσιρώματα).Παρ΄  όλα   αυτά  ο  όμιλος  με  τη  χρήση  συμβολαιακής 

καλλιέργειας  προσπαθεί να αντισταθμίσει κινδύνους ανόδου της αγοράς.    

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

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

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

Η διάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων  του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2018 έχει ως εξής: 
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία

56.484.869,66 43.679.869,66

11.429.999,92 0,00

67.914.869,58 43.679.869,66

1.886.029,34 1.653.450,88

69.800.898,92 45.333.320,54Σύνολο δανεισμού

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού

Υπόλοιπο μακροπρόθεσμου δανεισμού

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

 

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

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

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

325.164,61  ευρώ για τον Όμιλο και  221.000,76  ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα . 

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

325.164,61  ευρώ για τον Όμιλο και  221.000,76  ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

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

Οικονομικής  Διεύθυνσης,  διαχειρίζεται  τις  ανάγκες  ρευστότητας  της    μέσω  προσεκτικής  παρακολούθησης  των 

προγραμματισμένων  πληρωμών  για  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις  καθώς  και  των  ταμειακών  εκροών  από  τη 

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

(καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 

κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.   Ο Όμιλος διαχειρίζεται 

τους  κινδύνους  που  μπορεί  να  δημιουργηθούν  από  έλλειψη  επαρκούς  ρευστότητας  φροντίζοντας  να  υπάρχουν 

πάντα  εξασφαλισμένες  τραπεζικές  πιστώσεις  προς  χρήση.  Οι  υπάρχουσες  διαθέσιμες  αχρησιμοποίητες 

εγκεκριμένες  τραπεζικές πιστώσεις προς  τον Όμιλο,  είναι  επαρκείς ώστε  να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε  πιθανή 

έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.   

Στις  30  Ιουνίου  2018  ο  βραχυπρόθεσμος  δανεισμός  του  Ομίλου  ανήλθε  σε  19%  (30.06.2017:4%)  και  ο 

μακροπρόθεσμος σε 81% (30.06.2017: 96%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

Στις  30  Ιουνίου  2018    ο  βραχυπρόθεσμος  δανεισμός  της  Εταιρείας  ανήλθε  σε    4%  (30.06.2017:0%)  και  ο 

μακροπρόθεσμος σε 96% (30.06.2017: 100%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

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

για διάστημα τουλάχιστον απο 30 έως και 65 ημερών.     

ζ. 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 2017- 2018. 

Κατά την 30.06.2018 ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν  στη κατοχή τους παράγωγα και συνεπώς ο ανωτέρω κίνδυνος 

δεν υφίσταται.  

η. Διαχείριση κεφαλαίου  

Οι  στόχοι  του  Ομίλου  σε  σχέση  με  τη  διαχείριση  κεφαλαίου  είναι  να  διασφαλίσει  τη  δυνατότητα  απρόσκοπτης 

λειτουργίας  του  στο  μέλλον  και  να  διατηρήσει  ιδανική  κατανομή  κεφαλαίου  μειώνοντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  το 

κόστος κεφαλαίου. 

Ο  όμιλος  ορίζει  το  ποσό  του  κεφαλαίου  σε  σχέση  με  την  κεφαλαιακή  διάρθρωση,  π.χ.  ίδια  κεφάλαια  και 
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χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις.  Ο  όμιλος  διαχειρίζεται  την  κεφαλαιακή  διάρθρωση και  κάνει  τις  προσαρμογές 

κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων στοιχείων του 

ενεργητικού  αλλάζουν,  προκειμένου  να  διατηρεί  μια  αποτελεσματική  κεφαλαιακή  δομή  αποφεύγοντας  την 

υπερβολική μόχλευση. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όμιλος μπορεί 

να  προσαρμόσει  το  ποσό  των  πληρωτέων  μερισμάτων,  να  επιστρέψει  κεφάλαιο  στους  μετόχους,  να  εκδώσει 

μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει στοιχεία του ενεργητικού για να μειώσει το δανεισμό. 

Ο  όμιλος  διαχειρίζεται  την  κεφαλαιακή  του  δομή  και  πραγματοποιεί  προσαρμογές  σε  αυτή  υπό  το  πρίσμα  των 

εκάστοτε οικονομικών συνθηκών και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των περιουσιακών του στοιχείων.   

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 511.087,42 3.900.222,66 22.095.048,58 27.195.731,28

Μειον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 642.415,16 4.830.667,05 125.247,15 367.140,06

Κεφάλαιο ( Υπόλοιπο) -131.327,74 -930.444,39 21.969.801,43 26.828.591,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 511.087,42 3.900.222,66 22.095.048,58 27.195.731,28

Πλεον : Δάνεια 69.800.898,92 69.025.989,56 45.333.320,54 43.183.664,23

Συνολο κεφαλαίων 70.311.986,34 72.926.212,22 67.428.369,12 70.379.395,51

Συντελεστής μόχλευσης  -0,002 -0,01 0,33 0,38

O  Όμιλος Η Έταιρεία

 

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 φωτοβολταϊκού 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 Δ.Ε.Η ο Όμιλος 

παράγει  ηλεκτρική  ενέργεια    και  οι  αποδόσεις  ξεπερνούν  τις  αναμενόμενες.  Η  λειτουργία  του  φωτοβολταϊκού 

πάρκου θα εξασφαλίζει στον όμιλο  στα επόμενα χρόνια επαρκή κεφάλαια για επέκταση των δραστηριοτήτων του 

και ανάπτυξη αυτών.  

Η  δεύτερη  μεγάλη  επένδυση  του  ομίλου  στο  χώρο  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  αφορά  την    μονάδα 

παραγωγής  ηλεκτρικής  από  σταθμό    βιοαερίου  ισχύος  5,252  MW  σε  ιδιόκτητη  έκταση  στη  θέση  Βαμβακού  του 

Δήμου  Φαρσάλων,  Νομού  Λάρισας.  Η  επένδυση  πραγματοποιείται  από  την  θυγατρική  εταιρεία  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  Α.Ε.  και    χρηματοδοτήθηκε    αφενός  από    την  Τράπεζα  Πειραιώς  και  αφετέρου  από  το  

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA. Η μονάδα, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, θα 

διαχειρίζεται  φυτικά  και  ζωικά  απόβλητα  από  περίπου  εκατό  κτηνοτροφικές  και  μεταποιητικές  μονάδες  της 

περιοχής  και   θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο. Ο σταθμός  βρίσκεται  ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία 

και ακολουθεί η έκδοση αδείας λειτουργίας. 

Ο όμιλος μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται  και 

στην εμπορία βιοκαυσίμων (βιοντίζελ). Το βιοντίζελ είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο του ορυκτού ντίζελ κίνησης που 

παράγεται  από  φυτικά  έλαια,  συνήθως  καλαμποκέλαιο,  σογιέλαιο  ή  ηλιέλαιο.  Δεν  περιέχει  καθόλου  ορυκτέλαιο, 

είναι μη τοξικό και βιοδιασπώμενο. Η θυγατρική του ομίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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συμμετέχει στη στην κατανομή βιοντίζελ, όταν κρίνεται από τη διοίκηση ότι είναι προς τον συμφέρον της εταιρείας 

και του ομίλου.  

Ο  κλάδος  της  κλωστοϋφαντουργίας  δημιουργεί  προβλήματα  στην  εύρυθμη  λειτουργία  του  ομίλου.  Παρά  το  

συγκριτικό  πλεονέκτημα  που  έχει  η  Ελλάδα  σε  σχέση  με  τις  υπόλοιπες  χώρες  της  Ε.Ε  καθώς  είναι  η  μοναδική 

χώρα που παράγει στον πρωτογενή τομέα την πρώτη ύλη (σύσπορο βαμβάκι), βασική ύλη για την μεταποίηση στις 

κλωστοϋφαντουργικές  επιχειρήσεις  με  μακρά  ιστορία  στην  καθετοποιημένη  παραγωγική  διαδικασία  ο  κλάδος 

πλήττεται  τα  τελευταία  χρόνια  χωρίς  να  μπορεί  να  προσδώσει  την  προστιθέμενη  αξία  στα  παραγόμενα  από  το 

βαμβάκι  προϊόντα.  Ο  όμιλος  έχει  την  υποδομή  με  3  (τρία  )  ιδιόκτητα  εκκοκκιστήρια  ,  4  (τέσσερα)  κλωστήρια 

συμβατικής  κλώσης  και  1  (ένα)  κλωστήριο  Ο/Ε,  να  διαδραματίσει  σημαντικό    ρόλο  στην  ανάπτυξη  του  κλάδου. 

Επίσης    έχει    προβεί    σε  μίσθωση  εκκοκκιστηρίου  βάμβακος  στην  περιοχή  των  Τρικάλων  Θεσσαλίας  για  την 

απόκτηση περισσοτέρων ποσοτήτων συσπόρου βάμβακος    για  την    παραγωγή α΄  ύλης  (εκκοκκισμένο βαμβάκι) 

που  θα  βοηθήσει  αφενός  στην  παραγωγή  ανταγωνιστικών  τελικών  προϊόντων  και  αφετέρου  στην βελτίωση  των 

αποτελεσμάτων. Η Διοίκηση του ομίλου επεξεργάζεται και υλοποιεί ταυτόχρονα πλάνο αναδιοργάνωσης όλων των 

λειτουργικών  κέντρων  κόστους  της  κλωστοϋφαντουργίας  για  την  αντιστροφή  των  αρνητικών  αποτελεσμάτων 

(ζημιές) που εμφανίζει  κατά τα  τελευταία έτη και τα οποία προέρχονται από τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα.  

Η εταιρεία συνεχίζει να έχει   εξαγωγικό της προσανατολισμό (άνω του 70%), εξασφαλίζοντας πελάτες φερέγγυους σε 

πάνω από 30 χώρες ανά τον κόσμο. 

 

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

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το ΔΛΠ 24 θεωρούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με  κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή και 

διοίκηση  με  την  εταιρεία,    συγγενείς  με  αυτήν  εταιρείες,  καθώς  επίσης  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  τα 

Διοικητικά 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  Διοίκησης  βάσει  απόφασης  της  Γ.Σ,  καθώς  επίσης  και 

αμοιβές στελεχών για υπηρεσίες εξηρτημένης  εργασίας.  

Παρατίθεται πίνακας συναλλαγών κατά την χρήση 2017-2018 σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.  

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 165.776,97 191.684,12

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 780,00 100.909,93 780,00 100.909,93

Σύνολα 780,00 100.909,93 166.556,97 292.594,05

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Από θυγατρικές  0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 177.407,58 167.221,50 166.043,58 155.857,50

Σύνολα 177.407,58 167.221,50 166.043,58 155.857,50
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Απαιτήσεις 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Από θυγατρικές  0,00 0,00 664.956,80 718.198,79

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 142.505,16 144.230,76 142.505,16 144.230,76

Σύνολα 142.505,16 144.230,76 807.461,96 862.429,55

Υποχρεώσεις 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 139.498,18 108.504,40 139.498,18 108.504,40

Σύνολα 139.498,18 108.504,40 139.498,18 108.504,40

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της 

εταιρείας
30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών διοίκησης

426.220,19 397.018,16 161.220,19 167.018,16

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
διοίκησης

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

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη διοίκησης

86.584,61 58.862,44 27.544,75 5.317,79

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Ο όμιλος προέβη σε ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε και SELECTED VOLΤ Α.Ε.Ε. Οι πρόσθετες πράξεις  των ρυθμίσεων υπεγράφησαν    την 31.07.2018. Επίσης 

στις 28/9/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης 

Θεσσαλίας υπό τα νέα του μέλη κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκε ενημέρωση για το αίτημα της εταιρείας 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  Α.Ε  για    τροποποίηση  του  προγράμματος  αποπληρωμής  του  δανείου 

JESSICA (Θ/1/2014) με αναδρομική ισχύ από 10/6/2018.  

 

Την  25  Οκτωβρίου  2018    επρόκειτο  να  συζητηθεί    στο    Τριμελές  Εφετείο  Αθηνών  η  έφεση  κατά  της  υπ'  αριθ. 

63/2018  με  την  οποία  το  Πρωτοδικείο  Αθηνών  απέρριψε  την  αίτηση  για  άμεση    επικύρωση  της    Συμφωνίας 

Εξυγίανσης σύμφωνα με το  άρθρο 106β του Ν.3588/2007  

Κατά  την  ως  άνω  δικάσιμο  η  συζήτηση  της  υποθέσεως  ματαιώθηκε  ένεκα  της  απεργίας  των  δικαστικών 

υπαλλήλων. Την 26.10.2018 κατατέθηκε εκ νέου κλήση με προτίμηση, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για 

την 13.12.2018. 

Η από 16.06.2017 συμφωνία εξυγίανσης,  ισχύει από την υπογραφή της παρούσας, υπό την διαλυτική αίρεση της 

μη επικύρωσής της από το αρμόδιο Δικαστήριο ή της ευδοκίμησης τυχόν τριτανακοπής κατά της αποφάσεως, που 

επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης.  

 

Πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα  με το άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/2007 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.549.156,00 ευρώ και διαιρείται σε 51.830.520 μετοχές, ονομαστικής 

αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

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



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  01.07.2017-30.06.2018 
 

  27

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 την 30
η
 Ιουνίου 2018  παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 41,97% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,26% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,25% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,62% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,56% άμεση συμμετοχή 
 

 

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

 

4.Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 

5.Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

 

6.Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν είναι γνωστές συμφωνίες μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς 

στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

 

7.Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.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 

Διοικητικού Συμβουλίου της και  την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
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8.Αρμοδιότητα του Δ.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. Δεν 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. 

Δεν 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 Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να 

προβλέπουν  την  καταβολή  αποζημίωσης  ειδικά  σε  περίπτωση  παραίτησης  ή  απόλυσης  χωρίς  βάσιμο  λόγο  ή 

τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξ αιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

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

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα 

εκατόν  πενήντα  έξι  ευρώ  (15.549.156,00)  διαιρούμενο  σε  πενήντα  ένα    εκατομμύρια  οκτακόσιες  τριάντα    χιλιάδες 

πεντακόσιες είκοσι  (51.830.520) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. 

2.Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

Δεν 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 30.06.2018 30.06.2017 ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 41,97% 41,78% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,26% 7,22% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,25% 7,22% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,62% 5,59% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,56% 5,53% άμεση συμμετοχή   

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

5.Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 6.Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν έγινε γνωστή στην εταιρεία ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της. 

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

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

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση υπήρξε όμως αλλαγή  από τις διατάξεις του  κ.ν 2190/1920. 
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8.Αρμοδιότητα του Δ.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.  Δοντάς  πρόεδρος  του  Δ.Σ  και  

Διευθύνων  Σύμβουλος.  Η  εταιρεία  κατά  την  30.06.2018    κατείχε  76.156  ίδιες  μετοχές  με  συνολικό  κόστος  κτήσης 

9.349,19 €. 

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

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Δεν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης 

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

Δεν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (κατ’ άρθρο 43α§3, περίπτωση δ’ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 2§2 του ν.3873/2010) 

1. Αρχές Εταιρικής  Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης , όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα 

ελληνική  νομοθεσία  και  τις  διεθνείς  πρακτικές.  Η  Εταιρική  Διακυβέρνηση  ως  σύνολο  κανόνων,  αρχών  και 

μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει στόχο την διαφάνεια προς το 

επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσων 

συνδέονται με τη λειτουργία της. 

2. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η  Εταιρεία  έχει  αποφασίσει  αυτοβούλως  να  υιοθετήσει  τον  Κώδικα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης,  όπως  αυτός 

κωδικοποιήθηκε  από  τον  Σύνδεσμο  Επιχειρήσεων  και  Βιομηχανιών  (ΣΕΒ)  για  τις  Εισηγμένες  Εταιρείες 

(καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf 

Η  Εταιρεία  δύναται  να  προβαίνει  σε  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα  και  στις  Αρχές  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  που 

εφαρμόζει. 

3. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. 

Μέρος Α – Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 

Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο δεν  έχει συστήσει  ξεχωριστές  επιτροπές  που να προΐστανται στη  διαδικασία υποβολής 

υποψηφιοτήτων  για  εκλογή  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  να  προετοιμάζουν  προτάσεις  προς  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι 

η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη. 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 7-μελές και αποτελείται από 4 εκτελεστικά και 3 μη εκτελεστικά μέλη εκ 

των οποίων 2 μέλη είναι και ανεξάρτητα  μη εκτελεστικά. 

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν  θεσπίζεται  ρητή  διάκριση  μεταξύ  των  αρμοδιοτήτων  του  Προέδρου  και  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου,  ούτε 
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κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής. 

IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  δεν  έχει  υιοθετήσει,  ως  μέρος  του  εσωτερικού  κανονισμού  της  Εταιρείας,  πολιτικές 

διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Εταιρεία, καθώς 

οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη  διαμορφωθεί. 

Δεν  υφίσταται  υποχρέωση  αναλυτικής  γνωστοποίησης  τυχόν  επαγγελματικών  δεσμεύσεων  των  μελών  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  (συμπεριλαμβανομένων  και  σημαντικών  ή  εκτελεστικών  δεσμεύσεων  σε  εταιρίες  και  μη 

κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν  υφίσταται  επιτροπή  ανάδειξης  υποψηφιοτήτων  για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  καθώς  λόγω  της  δομής  και 

λειτουργίας  της  Εταιρείας  η  συγκεκριμένη  επιτροπή  δεν  αξιολογείται  ως  απαραίτητη  κατά  την  παρούσα  χρονική 

στιγμή. 

VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Δεν υφίσταται  υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων  σε  τακτική βάση μεταξύ  του Προέδρου  του  Διοικητικού 

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 Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για  τα νέα μέλη  του Διοικητικού 

Συμβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι 

προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη 

εμπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες. 

- Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς  τις  επιτροπές  του Διοικητικού 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 Εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές 

ανάγκες. 

VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν  υφίσταται  θεσμοθετημένη  διαδικασία  με  σκοπό  την  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 

την  διάρκεια  διαδικασίας  στην  οποία  προΐσταται  ο  ανεξάρτητος  Αντιπρόεδρος  ή  άλλο  μη  εκτελεστικό  μέλος  του 

Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει 

της οργανωτικής δομής της Εταιρείας. 

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. 

-Δεν  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. 

Μέρος Γ – Αμοιβές 

- Οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε 
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χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

- Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προβλέπουν ότι το Διοικητικό 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. 

-  Δεν  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  Διοικητικού  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  Εταιρείας  δεν  έχει  αξιολογηθεί  ως  αναγκαία  μέχρι 

σήμερα. 

- Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εγκρίνεται από το Διοικητικό 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 Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κ.Ν. 

2190/1920. 

Μέρος Δ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου ή του Κώδικα 

Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει 

εφαρμόσει  συγκεκριμένες  πρακτικές  καλής  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  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 Εταιρεία εφαρμόζει τις εξής επιπλέον Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης: 

Α)  η  Εταιρεία  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 Εταιρείας για 

την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε μέλος του προσωπικού, από 

τους εργαζόμενους μέχρι τα μέλη της διοίκησης. 

Β) Από το 2003 η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, 9001:2000 (Διασφάλιση Ποιότητας) 

και 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) ανανεώνοντας κάθε χρόνο τις σχετικές πιστοποιήσεις.   

Μέρος 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 Εταιρείας 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: 

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας 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 Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 

ισχύει  μετά  την  τροποποίησή  της  από  την  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  με  αριθμό 

3/348/19.7.2005.  Αναφέρει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  περιπτώσεις  σύγκρουσης  των  ιδιωτικών 

συμφερόντων  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  των  Διευθυντικών    Στελεχών  της  Εταιρείας  με  τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

οφείλουν  να  ενημερώνουν  εγγράφως  μια  φορά  τουλάχιστον  το  τρίμηνο  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  για  το 
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διενεργούμενο  από  αυτούς  έλεγχο  και  να  παρίστανται  κατά  τις  Γενικές  Συνελεύσεις  των  Μετόχων.  Επίσης 

παρέχουν,  μετά  από  έγκριση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας,  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. 

Κατά  την άσκηση  του  ελέγχου η  Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει  γνώση όλων  των αναγκαίων βιβλίων, 

εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή 

συνεργασία  της  Διοίκησης    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 Εταιρείας. 

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 Εταιρείας, καθώς και  της εν γένει  νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

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. 

 Διαχείριση  των  κινδύνων  της  Εταιρείας  σε  σχέση  με  την  διαδικασία  σύνταξης  των  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων:  Στα πλαίσια της επαρκούς επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έχει υλοποιηθεί 

επένδυση  σε  Πληροφοριακό  Σύστημα  Διοίκησης  (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  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς, 

περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται 

στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Μέρος 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  Εταιρείας  όπως  επίσης  και  τα  δικαιώματα  Μετόχων  και  ο  τρόπος  άσκησης  τους  περιγράφονται  στο 

Καταστατικό της Εταιρείας, 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 Διοικητικού 

Συμβουλίου και  ελεγκτών,  γ)  εγκρίσεως  των  ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων  της Εταιρείας δ) διαθέσεως  των 
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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  διατάξεις 

νόμων και β) ο διορισμός  με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. H Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην 

έδρα της Εταιρείας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, 

τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο  έως την 10η ημερολογιακή ημέρα  του ενάτου 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 Διοικητικό 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. Διευκρινίζεται, 

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 Διάταξη 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.Δ/τος “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”  β) 

σε  μία  ημερήσια  πολιτική  εφημερίδα  που  εκδίδεται  στην  Αθήνα    γ)  σε  μια  ημερήσια  οικονομική  εφημερίδα  από 

εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου η 

οποία εκδίδεται με βάση το έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.   

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 232 του ν.4072/2012, η δημοσίευση των κατά κ.ν. 2190/1920 προβλεπόμενων 

στοιχείων  σε  εφημερίδες  (πολιτικές/οικονομικές)  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  ανάρτηση  στην    ιστοσελίδα  της 

εταιρείας υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) ότι η σχετική ιστοσελίδα έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας και β) 

ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο για κάθε σχετική ανάρτηση που πραγματοποιείται αντί δημοσίευσης σε 

εφημερίδα, από δε τη γνωστοποίηση ανάρτησης εκκινούν ή λήγουν και οι τυχόν συνδεόμενες προθεσμίες.  

 Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει την ιστοσελίδα www.stiafilco.com  στην οποία αναρτώνται όλες οι 

κατά νόμο απαιτούμενες δημοσιεύσεις.     

2.  Δέκα  (10)  ημέρες  πριν  από  την  τακτική  Γενική  Συνέλευση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  έχει 

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

εκθέσεις του Διοικητικού 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 
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των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο σύστημα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέτουν στα γραφεία της 

έδρας  της  Εταιρείας  όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  το  άρθρο  2  παρόντος,  στην  υπηρεσία  μετόχων  στο  ταμείο 

παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη  τραπεζική Εταιρεία  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  Εταιρεία  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 

Εταιρείας,  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  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  Εταιρείας,  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  Εταιρείας 

προβλεπομένης περίπτωσης,  σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δια ομολογιών, σε μεταβολή 

του  τρόπου  διαθέσεως  των  κερδών,  σε  συγχώνευση  της  Εταιρείας,  σε  παράταση  της  διάρκειας  ή  διάλυση  της 

Εταιρείας, 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 
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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  Διοικητικού  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 Διάταξη. 

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  Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού 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  Διοικητικού 

Συμβουλίου  και  των  Ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη  για  αποζημίωση.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  οι 

υπάλληλοι  της  Εταιρείας  ψηφίζουν  μόνο  με  τις  μετοχές  τους.  H  απαλλαγή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι 

ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 

Μέρος Ζ. Σύνθεση, Συγκρότηση, Σύγκληση, Θητεία & Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου,  

1. H Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) κατ΄ελάχιστον και μέχρι δεκαπέντε 

(15) Συμβούλους κατ΄ ανώτατο όριο. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για δύο (2) 

έτη θητείας. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός 

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

3.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  πάντοτε  επανεκλέξιμα.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 

διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Δύο από τα μη εκτελεστικά θα είναι πάντοτε ανεξάρτητα μέλη. 

Ρητά  ορίζεται  ότι  τα  μη  εκτελεστικά  μέλη  του  Διοικητικού  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 Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  τη  Διοίκηση  (διαχείριση  και  διάθεση)  της  εταιρικής  περιουσίας  και  την 

εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία 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 Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, τους 

Εσωτερικούς  Ελεγκτές  αυτής  και  τη  γενικότερη  πολιτική  των  αμοιβών  της  Εταιρείας  αποφασίζονται  από  το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του K.N. 
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2190/1920, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ν. 3016/2002. 

4. Πράξεις  του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν  είναι  εκτός  του  εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν  την Εταιρεία 

απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να 

την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της 

Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

5.  Περιορισμοί  της  εξουσίας  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  το  καταστατικό  ή  από  απόφαση  της  Γενικής 

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

6. Δάνεια της Εταιρείας 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 Εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και 

είναι άκυρα. 

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

διαχείριση  της  Εταιρείας  ή  εκπροσωπούν  αυτήν  υπόκειται  σε  δημοσιότητα  σύμφωνα  με  τον  N.  2190/20. 

Διευκρινίζεται όμως ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού 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  Εταιρείας  (AΠ 

308/1961). 

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

Λειτουργίας. 

9.  Το  καταστατικό  ορίζει  ότι  το  Διοικητικό  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 Διοικητικό Συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει 

τον  εσωτερικό  έλεγχο  της  Εταιρείας  σε  ένα  ή  περισσότερα  πρόσωπα,  μη  μέλη  του  ή,  εάν  ο  νόμος  δεν  το 

απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το 

καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση 

των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο 

και τον Αντιπρόεδρο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί με την από 12 Φεβρουαρίου  2018 απόφαση της  

Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , η θητεία του είναι διετής ήτοι  μέχρι 12.02.2020 παρατεινόμενη μέχρι  την 

λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 12 Φεβρουαρίου  2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 

Μέλη Θέση

Δοντάς Χαρ.Ευριπίδης  Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δοντάς Ηλ. Απόστολος   Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δοντάς Ιωάν.Απόστολος  Εκτελεστικό Μέλος

Αρσενοπούλου Ανδρ.Αρετή Εκτελεστικό Μέλος

Μπιτσικώκος Ευαγ.Γρηγόριος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Λαποκωνσταντάκης Γεωργ.Νικόλαος Μη  Εκτελεστικό Μέλος

Κήττας Λαμπρ.Χρήστος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
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Σύμφωνα  με  την  από  12.02.2018  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΕΒΕ,  την  Εταιρεία  εκπροσωπούν    οι  κ.κ  Ευριπίδης  Χαρ.Δοντάς  και  Απόστολος 

Ηλ.Δοντάς. 

2.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  εκλέγει  ένα  ή  δύο  ή  και  περισσότερους  Διευθύνοντες  Συμβούλους  και 

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

3. Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγουμένης ανωτέρω διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει 

την  εκπροσώπηση  της  Εταιρείας  και  σε  μη  μέλη  του  καθορίζοντας  συγχρόνως  και  την  έκταση    αυτής  της 

αναθέσεως.   

4. O Πρόεδρος του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε  περίπτωση  αποχωρήσεως  κάποιου  συμβούλου  πριν  από  τη  λήξη  της  θητείας  αυτού  λόγω  θανάτου, 

παραιτήσεως ή από οποιονδήποτε λόγο εκπτώσεως εκλέγεται από το Διοικητικό συμβούλιο αντικαταστάτης αυτού. 

Το  Διοικητικό  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 

Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό 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 ΔΣ συνεδρίασε κατά τη χρήση 01.07.2017 - 30.06.2018  είκοσι μία (21) φορές.  

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική 

Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 

Απαγόρευση ανταγωνισμού, ευθύνες γενικώς μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Απαγορεύεται στα μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  καθώς και στους  Διευθυντές  της  Εταιρείας,  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  Εταιρεία  ή  να  μετέχουν  ως  ομόρρυθμοι  εταίροι  σε 

Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το 

άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Kωδ. N. 2190/1920. 
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3.  Παν  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ευθύνεται  έναντι  της  Εταιρείας  κατά  την  Διοίκηση  των  εταιρικών 

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

αποκρύπτουσες  την  πραγματική  κατάσταση  της  Εταιρείας.  Η  ευθύνη  αυτή  δεν  υφίσταται,  εάν  το  μέλος  του 

Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.  

Κατ' εξαίρεση: 

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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  Διοικητικού  Συμβουλίου,  τα  πρόσωπα  που  ασκούν  έλεγχο  επί  της  Εταιρείας,  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 

Εταιρείας, 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία, 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. 

Μέρος Η. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Την  30η  Ιουνίου    2018,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανερχόταν  σε  15.549.156,00  Ευρώ  διαιρούμενο  σε 

51.830.520 ονομαστικές μετοχές  ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) Ευρώ η κάθε μία. 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 21.753.664 41,97%

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 3.760.987 7,26%

ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3.757.691 7,25%

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2.912.583 5,62%

ΔΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2.880.097 5,56%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 16.765.498 32,35%

ΣΥΝΟΛΟ 51.830.520 100%
 

Το  σύνολο  (100%)  των  μετοχών  της  Εταιρείας  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. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε  ελέγξει  τις  συνημμένες  εταιρικές  και  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  εταιρείας  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η  Εταιρεία),  οι  οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης   της 30
ης

Ιουνίου 2018, τις 

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 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. 

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 (ο Όμιλος) κατά την 30
η
 Ιουνίου 2018, τη 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  όπως  αυτά  έχουν  υιοθετηθεί  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε  τον  έλεγχό  μας  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  (ΔΠΕ)  όπως  αυτά  έχουν  ενσωματωθεί 

στην  Ελληνική  Νομοθεσία.  Οι  ευθύνες  μας,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  αυτά  περιγράφονται  περαιτέρω  στην 

παράγραφο  της  έκθεσής  μας  “Ευθύνες  ελεγκτή  για  τον  έλεγχο  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και  τις  ενοποιούμενες θυγατρικές  της καθ’ όλη  τη διάρκεια 

του διορισμού μας σύμφωνα με  τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές  του Συμβουλίου Διεθνών 

Προτύπων Δεοντολογίας  Ελεγκτών,  όπως  αυτός  έχει  ενσωματωθεί στην  Ελληνική  Νομοθεσία  και  τις  απαιτήσεις 

δεοντολογίας  που  σχετίζονται  με  τον  έλεγχο  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων  στην 

Ελλάδα  και  έχουμε  εκπληρώσει  τις  δεοντολογικές  μας  υποχρεώσεις  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  ισχύουσας 

νομοθεσίας  και  του  προαναφερόμενου  Κώδικα  Δεοντολογίας.  Πιστεύουμε  ότι  τα  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 4.1 των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στην ύπαρξη 

ορισμένων  οικονομικών  ενδείξεων  όπως  η  ύπαρξη  σημαντικών  αρνητικών  αποτελεσμάτων  και  δεικτών 

αποτελεσματικότητας που μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της 

εταιρείας και κατ’ επέκταση του ομίλου. Στην ίδια σημείωση η διοίκηση του ομίλου γνωστοποιεί, μεταξύ άλλων, τους 

βασικούς  όρους  της  τελούμενης  υπό  διαλυτική  αίρεση  ήδη  επιτευχθείσας  συμφωνίας  αναδιάρθρωσης  των 

τραπεζικών υποχρεώσεων της μητρικής, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για τη σύνταξη  των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με την παραδοχή  της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της 

εταιρείας. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Σημαντικότερα θέματα ελέγχου  

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας 

σημασίας  στον  έλεγχό  μας  επί  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων  της  τρέχουσας 

χρήσεως.  Τα  θέματα  αυτά  αντιμετωπίστηκαν  στο  πλαίσιο  του  ελέγχου  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων 

οικονομικών  καταστάσεων  ως  σύνολο,  για  τη  διαμόρφωση  της  γνώμης  μας  επί  αυτών  και  δεν  εκφέρουμε 

ξεχωριστή γνώμη για  τα  θέματα αυτά.  Εκτός από  το θέμα  που περιγράφεται στην παράγραφο  της  έκθεσης μας 

“Ουσιώδης  αβεβαιότητα  που  σχετίζεται  με  τη  συνέχιση  δραστηριότητας”,  έχουμε  διαπιστώσει  ότι  τα  θέματα  που 

περιγράφονται κατωτέρω είναι τα σημαντικότερα θέματα του ελέγχου που πρέπει να γνωστοποιούνται στην έκθεσή 

μας. 

 

1. Εύλογη αξία επενδύσεων σε θυγατρικές 

(Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις) 

Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

 

Την  30.6.2018  η  λογιστική  αξία  των  επενδύσεων  σε 

θυγατρικές εταιρείες, όπως απεικονίζεται στις εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε € 41,5 εκ. ευρώ. 

Οι  συμμετοχές  της  εταιρείας  σε  θυγατρικές 

αποτιμώνται  στην  εύλογη  αξία.  Η  διοίκηση  της 

οντότητας  εφαρμόζοντας  τις  οδηγίες  της    παρ.65  του 

Δ.Π.Χ.Α.  13  χρησιμοποίησε  εντός  της  περιόδου 

αναφοράς  διαφορετική  τεχνική  αποτίμησης  για  τη 

θυγατρική  της  οποίας  οι  μετοχές  είναι  εισηγμένες  στη 

Νεοναπτυσσόμενων  εταιρειών    αγορά  του 

Χρηματιστηρίου  Αξιών της Κύπρου. Ο προσδιορισμός 

της εύλογης αξίας, για τη χρήση 2017-2018, βασίστηκε 

στη  μέθοδο  των  προεξοφλημένων  μελλοντικών 

ταμειακών ροών. 

Η  εκτίμηση  των  μελλοντικών  ταμειακών  ροών 

εμπεριέχει  υποκειμενικότητα,  η  οποία  εξαρτάται  από 

πλήθος  παραγόντων,  συμπεριλαμβανομένων 

εκτιμήσεων  επί  των  μελλοντικών  εσόδων,  τις 

αποδόσεις  και  τους  κινδύνους  της  αγοράς,  τις 

εκτιμήσεις  κόστους  καθώς  και  τη  χρήση  του 

προεξοφλητικού επιτοκίου.  

Θεωρούμε  το  ανωτέρω  θέμα  ως  ένα  από  τα 

σημαντικότερα,    λόγω  του  σημαντικού  μεγέθους  των 

επενδύσεων  σε  θυγατρικές.  Οι  γνωστοποιήσεις  του 

Ομίλου  και  της  Εταιρείας  σχετικά  με  τη  λογιστική 

πολιτική,  καθώς    τις  εκτιμήσεις  και  τις  τεχνικές 

αποτίμησης    που  χρησιμοποιήθηκαν,  λαμβάνοντας 

Οι  ελεγκτικές  μας  διαδικασίες  σχετικά  με  την 

αποτίμηση  των  επενδύσεων  σε  θυγατρικές  στην 

εύλογη  αξία  περιλάμβαναν,  μεταξύ  άλλων  και  τις 

ακόλουθες: 

-  Την επισκόπηση των εκθέσεων αποτίμησης των  

επενδύσεων  σε  θυγατρικές  οι  οποίες 

διεξήχθησαν  από  ειδικούς    εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες  και  την    αξιολόγηση  της 

καταλληλότητας  της  μεθοδολογίας,  του 

υποδείγματος  προσδιορισμού  του 

προεξοφλητικού  επιτοκίου  καθώς  και  της 

λογικότητας  των  παραδοχών  και  παραμέτρων  

των σχετικών χρηματοοικονομικών μοντέλων. 

-  Την  αξιολόγηση    της  ακρίβειας  και  της 

αξιοπιστίας των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν 

και αναφέρονται στις  καταστάσεις αποτιμήσεων 

της  εταιρείας  και  στις  σχετικές  εκθέσεις 

αποτίμησης  των  ειδικών  εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων. 

-  Την  αξιολόγηση  της  ικανότητας,  της 

αντικειμενικότητας  και  της  ανεξαρτησίας  των 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

-  Την  αξιολόγηση  της  επάρκειας  και 

καταλληλότητας  των  σχετικών  γνωστοποιήσεων 

στις οικονομικές καταστάσεις. 
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υπόψη  και  τα  όσα  προβλέπονται  στην  παρ.66  του 

Δ.Π.Χ.Α.  13,    περιλαμβάνονται  στις  σημειώσεις  2.11, 

4.4 και 11 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

2.Αναγνώριση εσόδων στη χρήση που αφορούν  Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

Τα  έσοδα  του  ομίλου  προέρχονται  από  χονδρικές 

πωλήσεις  κλωστοϋφαντουργικών  προϊόντων  και 

ηλεκτρικής  ενέργειας.  Τα  έσοδα  αναγνωρίζονται  όταν 

οι σχετικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με τα 

πωλούμενα αγαθά μεταβιβάζονται στον αγοραστή. 

Η  αναγνώριση  των  εσόδων  εμπεριέχει  τον  κίνδυνο 

πρόωρης  καταχώρισης    εσόδων  ή  μη  ενδεδειγμένης 

μετατόπισης  εσόδων  σε  μια  μεταγενέστερη  περίοδο. 

Ως  εκ  τούτου  η  αναγνώρισή  τους  έχει  εντοπιστεί  ως 

περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος. 

Οι  γνωστοποιήσεις  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας  

σχετικά  με  τη  λογιστική  πολιτική,  τις  κρίσεις  και  τις 

εκτιμήσεις  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τα  έσοδα 

περιλαμβάνονται  στις  σημειώσεις  2.22,  5,  5.1  και  5.4 

της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

 

 

 

 

 

Η προσέγγιση του ελέγχου μας έγινε με βάση τον 

κίνδυνο  ουσιώδους  σφάλματος  και  περιλαμβάνει 

μεταξύ  άλλων,  τη  διενέργεια  των  ακόλουθων 

διαδικασιών: 

-  Την  αξιολόγηση  των    πολιτικών,  της 

μεθοδολογίας  και  των  δικλείδων  εσωτερικού 

ελέγχου που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος σχετικά με 

την  αναγνώριση  του  εσόδου  στη  σωστή 

περίοδο. 

-  Επίσης  αξιολογήσαμε  τη  μεθοδολογία  που 

χρησιμοποιήθηκε  αν  έχει  εφαρμοστεί  με 

καταλληλότητα και με συνέπεια. 

-  Πέραν  των  ελέγχων  επί  των  δικλείδων 

εσωτερικού  ελέγχου  εκτελέσαμε  επιπλέον 

ουσιαστικές  διαδικασίες  εσόδων  (έλεγχο 

παραστατικών,  συμβάσεων,  και  λογιστικών 

εγγραφών) και αναλυτικές διαδικασίες. 

-  Αξιολογήσαμε  την  επάρκεια  των  

γνωστοποιήσεων  στις  συνημμένες  οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η  διοίκηση  είναι  υπεύθυνη  για  τις  άλλες  πληροφορίες.  Οι  άλλες  πληροφορίες  περιλαμβάνονται  στην  Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών 

και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν 

τις οικονομικές  καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε  τις  άλλες  πληροφορίες  και,  με  τον  τρόπο  αυτό,  να  εξετάσουμε  εάν  οι  άλλες  πληροφορίες  είναι 

ουσιωδώς  ασυνεπείς  με  τις  εταιρικές  και  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  ή  τις  γνώσεις  που  αποκτήσαμε 

κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, 

καταλήξουμε  στο  συμπέρασμα  ότι  υπάρχει  ουσιώδες  σφάλμα  σε  αυτές  τις  άλλες  πληροφορίες,  είμαστε 

υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό,.  
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Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  όπως  αυτά  έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  όπως  και  για 

εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της  ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής βάσης  της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,  εκτός και  εάν η  διοίκηση  είτε προτίθεται  να ρευστοποιήσει 

την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 

από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  (άρθ.  44  ν.4449/2017)  της  Εταιρείας  έχει  την  ευθύνη  εποπτείας  της  διαδικασίας 

χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις,  στο  σύνολο  τους,  είναι  απαλλαγμένες  από ουσιώδες  σφάλμα,  που οφείλεται  είτε  σε  απάτη  είτε  σε 

λάθος  και  να  εκδώσουμε  έκθεση  ελεγκτή,  η  οποία  περιλαμβάνει  τη  γνώμη  μας.  Η  εύλογη  διασφάλιση  συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως 

αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα  δύναται  να  προκύψουν  από  απάτη  ή  από  λάθος  και  θεωρούνται  ουσιώδη  όταν,  μεμονωμένα  ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που  ανταποκρίνονται  στους  κινδύνους  αυτούς  και  αποκτούμε  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  είναι  επαρκή  και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 

οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει  

συμπαιγνία,  πλαστογραφία,  εσκεμμένες  παραλείψεις,  ψευδείς  διαβεβαιώσεις  ή  παράκαμψη  των  δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

  Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών  κατάλληλων  για  τις  περιστάσεις,  αλλά  όχι  με  σκοπό  την  διατύπωση  γνώμης  επί  της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου. 

  Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
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  Αποφαινόμαστε  για  την καταλληλότητα  της χρήσης από  τη διοίκηση  της  λογιστικής βάσης  της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας  και  του  Ομίλου  να συνεχίσουν  τη  δραστηριότητά  τους.  Εάν  συμπεράνουμε  ότι  υφίσταται  ουσιώδης 

αβεβαιότητα,  είμαστε  υποχρεωμένοι  στην  έκθεση  ελεγκτή  να  επιστήσουμε  την  προσοχή  στις  σχετικές 

γνωστοποιήσεις  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων  ή  εάν  αυτές  οι  γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια 

που  αποκτώνται  μέχρι  την  ημερομηνία  της  έκθεσης  ελεγκτή.  Ωστόσο,  μελλοντικά  γεγονότα  ή  συνθήκες 

ενδέχεται  να  έχουν  ως  αποτέλεσμα  η  Εταιρεία  και  ο  Όμιλος  να  παύσουν  να  λειτουργούν  ως  συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

  Αξιολογούμε  τη  συνολική  παρουσίαση,  τη  δομή  και  το  περιεχόμενο  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές 

και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

  Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των 

οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών 

και  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων.  Είμαστε  υπεύθυνοι  για  την  καθοδήγηση,  την  επίβλεψη  και  την 

εκτέλεση  του  ελέγχου  της  Εταιρείας  και  των  θυγατρικών  της.  Παραμένουμε  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την 

ελεγκτική μας γνώμη. 

Μεταξύ  άλλων  θεμάτων,  κοινοποιούμε  στους  υπεύθυνους  για  τη  διακυβέρνηση,  το  σχεδιαζόμενο  εύρος  και  το 

χρονοδιάγραμμα  του  ελέγχου,  καθώς  και  σημαντικά  ευρήματα  του  ελέγχου,  συμπεριλαμβανομένων  όποιων 

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Επιπλέον,  δηλώνουμε  προς  τους  υπεύθυνους  για  τη  διακυβέρνηση  ότι  έχουμε  συμμορφωθεί  με  τις  σχετικές 

απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που 

μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει 

περίπτωση. 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που 

ήταν  εξέχουσας  σημασίας  για  τον  έλεγχο  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων  της 

τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.  

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η διοίκηση  έχει  την  ευθύνη  για  την κατάρτιση  της Έκθεσης  Διαχείρισης  του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι: 

α)  Στην  Έκθεση  Διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περιλαμβάνεται  δήλωση  εταιρικής  διακυβέρνησης,  η 

οποία παρέχει  τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.  

β)  Κατά  τη  γνώμη  μας  η  Έκθεση  Διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει  καταρτισθεί    σύμφωνα  με  τις 

ισχύουσες  νομικές  απαιτήσεις  των  άρθρων  43α  και  107Α  και  της  παραγράφου  1  (περιπτώσεις  γ’  και  δ’)  του        

άρθρου  43ββτου  κ.ν.  2190/1920  και  το  περιεχόμενο  αυτής  αντιστοιχεί    με  τις  συνημμένες  οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2018. 
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γ)  Με  βάση  τη  γνώση  που  αποκτήσαμε  κατά  το  έλεγχό  μας,  για  την  εταιρεία  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »και το περιβάλλον της, 

δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου”. 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Η  γνώμη  μας  επί  των  συνημμένων  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων  είναι  συνεπής  με  τη 

Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του 

κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το 

άρθρο  5  του  κανονισμού  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  αριθ.  537/2014  ή  λοιπές  επιτρεπόμενες  μη  ελεγκτικές 

υπηρεσίες. 

4. Διορισμός Ελεγκτή 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 17.12.1994 απόφαση της 

ετήσιας  τακτικής  γενικής  συνέλευσης  των μετόχων.  Έκτοτε  ο  διορισμός  μας  έχει  αδιαλείπτως  ανανεωθεί  για μια 

συνολική περίοδο 25 ετών με βάση τις κατ’  έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της  τακτικής γενικής συνέλευσης των 

μετόχων. 

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018 

 

 

 
 
 

 Εμμανουήλ Ν. Μανουσάκης 

  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ 27271 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
Μέλος της CroweHorwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

Στοιχεία κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2018 

(ποσά σε ευρώ) 

Σημ.

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 6 81.459.453,55 80.858.251,93 47.176.721,10 48.912.524,03

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 56.216,00 56.534,42 55.970,91 56.149,33

Επενδύσεις σε ακίνητα 8 77.741,67 41.459,96 0,00 0,00

Λοιπές Απαιτήσεις  9 741.935,66 829.227,73 601.016,81 600.988,81

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση

10 973.332,36 1.433.333,19 0,00 0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  11 0,00 0,00 41.522.987,65 43.615.000,00

Λοιπές Επενδύσεις 625,00 625,00 625,00 625,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων 
83.309.304,24 83.219.432,23 89.357.321,47 93.185.287,17

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 12 9.309.157,82 9.156.847,86 8.883.712,23 9.033.341,55

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 8.314.436,44 8.678.196,18 5.764.441,82 6.311.673,96

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 642.415,16 4.830.667,05 125.247,15 367.140,06

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων
18.266.009,42 22.665.711,09 14.773.401,20 15.712.155,57

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 101.575.313,66 105.885.143,32 104.130.722,67 108.897.442,74

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 15 15.549.156,00 15.620.188,80 15.549.156,00 15.620.188,80

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

Ιδιες μετοχές 16 -9.349,19 -56.224,79 -9.349,19 -56.224,79

Λοιπά αποθεματικά 17.1 15.841.952,87 15.789.929,47 15.521.800,50 15.497.643,30

Αποθεματικό εύλογης αξίας 17.2 0,00 0,00 27.003.989,23 28.489.318,00

Αποτελέσματα Εις Νέον 17.3 -48.089.109,41 -44.672.053,63 -53.185.069,45 -49.569.715,52

507.171,76 3.896.361,34 22.095.048,58 27.195.731,28

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 3.915,66 3.861,32 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 511.087,42 3.900.222,66 22.095.048,58 27.195.731,28

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 25.2 10.195.840,77 10.486.408,73 21.614.769,88 22.296.993,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 18 506.420,66 497.098,26 499.173,28 491.688,13

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 19.1 56.484.869,66 66.542.647,02 43.679.869,66 43.183.344,10

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  20 5.732.968,20 6.183.408,62 1.012.032,44 1.089.827,85

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 9.395.220,36 0,00 9.395.220,36

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 72.920.099,29 93.104.782,99 66.805.845,26 76.457.073,44

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 14.534.686,73 6.105.086,73 13.576.377,95 5.244.317,89

Τρέχων φόρος εισοδήματος 25.1 293.410,96 291.708,40 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 19.2 13.316.029,26 2.483.342,54 1.653.450,88 320,13

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 28.144.126,95 8.880.137,67 15.229.828,83 5.244.638,02

Σύνολο υποχρεώσεων 101.064.226,24 101.984.920,66 82.035.674,09 81.701.711,46

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
101.575.313,66 105.885.143,32 104.130.722,67 108.897.442,74

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

               Oι σημειώσεις από τις σελίδες 50 έως 108 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος 

(ποσά σε ευρώ) 

Σημ.
01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Κύκλος εργασιών 5.1,5.4 28.329.424,88 33.697.426,20 24.945.464,48 30.393.310,20

Κόστος Πωλήσεων 5.2,5.5 -27.422.490,01 -34.348.571,45 -25.996.155,19 -32.936.436,89

Μικτό αποτέλεσμα 5.3,5.6 906.934,87 -651.145,25 -1.050.690,71 -2.543.126,69

Άλλα Έσοδα  22 1.020.708,42 985.803,89 764.478,63 796.372,24

Έξοδα Διάθεσης -672.263,37 -265.122,16 -672.263,37 -265.122,16

Έξοδα Διοίκησης -1.430.538,41 -1.314.206,06 -799.517,11 -802.923,43

Αλλα Έξοδα  23 -1.308.659,12 -1.399.200,70 -1.174.000,86 -1.254.213,06

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως -1.483.817,61 -2.643.870,28 -2.931.993,42 -4.069.013,10

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.339,52 11.616,32 1.339,52 319,98

Χρηματοοικονομικά έξοδα -1.457.370,87 -2.552.415,49 -775.168,92 -1.835.011,40

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 24 -1.456.031,35 -2.540.799,17 -773.829,40 -1.834.691,42

Κέρδη/(Ζημίες) χρησης προ φόρων -2.939.848,96 -5.184.669,45 -3.705.822,82 -5.903.704,52

Φόρος εισοδήματος  25.1 -136.243,24 -512.256,32 75.539,54 -114.527,58

Κέρδη /(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (Α) -3.076.092,20 -5.696.925,77 -3.630.283,28 -6.018.232,10

Ιδιοκτήτες μητρικής -3.076.221,73 -5.697.014,16 -3.630.283,28 -6.018.232,10

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 129,53 88,39 0,00 0,00

Σύνολο -3.076.092,20 -5.696.925,77 -3.630.283,28 -6.018.232,10

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 

στα αποτελέσματα 

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών

18 13.557,55 0,00 14.929,35 0,00

Σύνολο 13.557,55 0,00 14.929,35 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα 

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

11 -326.600,59 359.999,96 -1.485.328,77 0,00

Σύνολο -326.600,59 359.999,96 -1.485.328,77 0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Β) -313.043,04 359.999,96 -1.470.399,42 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους 

(Α+Β)
-3.389.135,24 -5.336.925,81 -5.100.682,70 -6.018.232,10

Ιδιοκτήτες μητρικής -3.389.189,58 -5.337.086,20 -5.100.682,70 -6.018.232,10

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 54,34 160,39 0,00 0,00

Σύνολο -3.389.135,24 -5.336.925,81 -5.100.682,70 -6.018.232,10

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

26 -0,0594 -0,1101 -0,0701 -0,1163

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

26 -0,0594 -0,1101 -0,0701 -0,1163

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

              Oι σημειώσεις από τις σελίδες 50 έως 108 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

Σημ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες μετοχές

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσα 

συμμετοχή

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2016 15.620.188,80 17.214.521,49 -55.440,34 15.751.744,34 -39.296.782,30 9.234.231,99 3.700,93 9.237.932,92

Καθαρή ζημία περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.697.014,16 -5.697.014,16 88,39 -5.696.925,77

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

0,00 0,00 0,00 0,00 359.927,96 359.927,96 72,00 359.999,96

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.337.086,20 -5.337.086,20 160,39 -5.336.925,81

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 38.185,13 -38.185,13 0,00 0,00 0,00

 Αγορά ιδίων μετοχών 16 0,00 0,00 -784,45 0,00 0,00 -784,45 0,00 -784,45

Υπόλοιπα 30.06.2017 15.620.188,80 17.214.521,49 -56.224,79 15.789.929,47 -44.672.053,63 3.896.361,34 3.861,32 3.900.222,66
 

 
 

Υπόλοιπα 01.07.2017 15.620.188,80 17.214.521,49 -56.224,79 15.789.929,47 -44.672.053,63 3.896.361,34 3.861,32 3.900.222,66

Καθαρή ζημία περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.076.221,73 -3.076.221,73 129,53 -3.076.092,20

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 0,00 0,00 0,00 0,00 13.557,87 13.557,87 -0,32 13.557,55

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

0,00 0,00 0,00 0,00 -326.525,72 -326.525,72 -74,87 -326.600,59

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.389.189,58 -3.389.189,58 54,34 -3.389.135,24

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 27.866,20 -27.866,20 0,00 0,00 0,00

Ακύρωση  ιδίων μετοχών 16 -71.032,80 0,00 46.875,60 24.157,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 30.06.2018 15.549.156,00 17.214.521,49 -9.349,19 15.841.952,87 -48.089.109,41 507.171,76 3.915,66 511.087,42
 

 
 
 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 50 έως 108 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  Εταιρείας 

Σημ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες μετοχές

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2016 15.620.188,80 17.214.521,49 -55.440,34 15.497.643,30 28.489.318,00 -43.551.483,42 33.214.747,83

Καθαρή ζημία περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.018.232,10 -6.018.232,10

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.018.232,10 -6.018.232,10

 Αγορά  ιδίων μετοχών  16 0,00 0,00 -784,45 0,00 0,00 0,00 -784,45

Υπόλοιπα 30.06.2017 15.620.188,80 17.214.521,49 -56.224,79 15.497.643,30 28.489.318,00 -49.569.715,52 27.195.731,28
 

 
 

Υπόλοιπα 01.07.2017 15.620.188,80 17.214.521,49 -56.224,79 15.497.643,30 28.489.318,00 -49.569.715,52 27.195.731,28

Καθαρή ζημία περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.630.283,28 -3.630.283,28

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

11 0,00 0,00 0,00 -1.485.328,77 0,00 -1.485.328,77

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.929,35 14.929,35

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.485.328,77 -3.615.353,93 -5.100.682,70

Ακύρωση ιδίων μετοχών 16 -71.032,80 0,00 46.875,60 24.157,20 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 30.06.2018 15.549.156,00 17.214.521,49 -9.349,19 15.521.800,50 27.003.989,23 -53.185.069,45 22.095.048,58
 

 
 
 
 
 

 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 50  έως 108 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

367.140,06

367.140,06 168.665,62

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

χρήσης
642.415,16 4.830.667,05 125.247,15

453.400,57 -241.892,91 198.474,44

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

χρήσης
4.830.667,05 4.377.266,48

96.424,26 5.948.880,67 1.493.188,80 -2.713.883,79

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)  
-4.188.251,89

-6.024.461,28 -2.713.099,34 -4.290.461,20 -2.713.099,34

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  

6.120.885,54 8.662.764,46 5.783.650,00 0,00

 Εξοφλήσεις δανείων  

0,00 -784,45 0,00 -784,45

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  

Αγορά ιδίων μετοχών

-3.554.681,30 -9.177.760,23 -265.180,87 -70.128,50

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1.339,52 11.616,32 1.339,52 319,98

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  

0,00 -625,00 0,00 -625,00

Τόκοι εισπραχθέντες  

0,00 0,00 45.496,11 31.500,00

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

-3.556.020,82 -9.188.751,55 -312.016,50 -101.323,48

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  

-729.994,85 3.682.280,13 -1.469.900,84 2.982.486,73

Επενδυτικές δραστηριότητες  

-1.597.725,21 -2.034.829,22 -122.279,85 -765.134,95

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  

-499.087,30 -307.233,48 -127.228,51 -128.525,20

Τόκοι πληρωθέντες  

-27.648.782,84 -28.218.649,45 -26.216.285,25 -26.921.386,85

(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  

29.015.600,50 34.242.992,28 24.995.892,77 30.797.533,73

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από απαιτήσεις  

Ο όμιλος Η εταιρεία

01.07.2017 

30.06.2018

 
 
 
 

 

 

 

 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 50 έως 108 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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1.Δομή του Ομίλου 

H  εταιρεία  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ»  με  διακριτικό  τίτλο  «STIAFILCO»    (εφεξής  η  «Εταιρεία»  )  και  οι 

θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος»)  δραστηριοποιούνται: 

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

τον εξευγενισμό νημάτων. 

Οι  θυγατρικές  εταιρείες  SELECTED  VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 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, 15
ο
 χιλ. Λεωφόρου  Πάρνηθος. Ο 

αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2018  ανήρχετο σε  268 

και 256 άτομα αντίστοιχα.  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 30.06.2018 

είναι οι εξής: 

 

α/α  Επωνυμία  
Χώρα  

εγκ/σης 

Σχέση 

συμμετοχής 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

30.06.2018 

Μέθοδος 

Ενοποίησης  

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

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

3  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ Α.Ε.   Ελλάδα  Έμμεση  99,98%  Ολική ενοποίηση 

 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

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

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Φεβρουαρίου 2018 εκλέχθηκε  7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η θητεία του είναι διετής ήτοι  μέχρι 12.02.2020 παρατεινόμενη μέχρι  την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 

να συνέλθει η αμέσως επόμενη  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθύνων  Σύμβουλος  και    Απόστολος  Ηλ.  Δοντάς,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Διευθύνων 

Σύμβουλος. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: 
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Μέλη Θέση

Δοντάς Χαρ.Ευριπίδης  Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δοντάς Ηλ. Απόστολος   Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δοντάς Ιωάν.Απόστολος  Εκτελεστικό Μέλος

Αρσενοπούλου Ανδρ.Αρετή Εκτελεστικό Μέλος

Μπιτσικώκος Ευαγ.Γρηγόριος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Λαποκωνσταντάκης Γεωργ.Νικόλαος Μη  Εκτελεστικό Μέλος

Κήττας Λαμπρ.Χρήστος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  

 

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων:  

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  στις  31  Οκτωβρίου  2018  ενέκρινε  τις  ετήσιες  ενοποιημένες  και  εταιρικές  

οικονομικές  καταστάσεις της χρήσεως 01/07/2017 –30/06/2018. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο –Μέτοχοι 

Το μετοχικό κεφάλαιο  της Εταιρείας διαιρείται  σε  51.830.520  ονομαστικές μετοχές  ονομαστικής  αξίας  0,30  ευρώ ανά 

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

καταστάσεων στην παράγραφο 15.  

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. 

Δικαιώματα –Υποχρεώσεις Μετόχων 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων που ενσωματώνονται στους άυλους 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 Διοικητικού 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 Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 

Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανάλογα με 
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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. 

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  

Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης 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 Διοικητικού 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 Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από 

της καταθέσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού 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 

Δημοσίου. 

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  των  Οικονομικών 

καταστάσεων  από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

 
 

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  Δ.Π.Χ.Α.  (30  Ιουνίου  2004), 

αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία χρησιμοποιήθηκε ως αναπροσαρμοσμένο κόστος κατά 

την προαναφερθείσα ημερομηνία.  
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Οι  συνημμένες  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου  και  της  εταιρείας,  της  χρήσης  1/7/2017  έως  30/06/2018 

καθώς  και  της  αντίστοιχης  συγκριτικής  χρήσης,  έχουν  καταρτισθεί  σύμφωνα    με  τα  Διεθνή  Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και των διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και την μόνιμη επιτροπή  Διερμηνειών 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 2017. 

 

2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  1η  Ιανουαρίου  2018  ή  μεταγενέστερα.  Η  επίδραση  από  την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση 

και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες 

τις  προηγούμενες  εκδόσεις  του  ΔΠΧΑ  9.  Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  αποτιμώνται  στο 

αναπόσβεστο  κόστος,  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων,  ή  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  λοιπών 

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

περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Εκτός  από  το  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  της  οντότητας,  η  ταξινόμηση  και  επιμέτρηση  των  χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. Ο όμιλος και η εταιρεία θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 από την επόμενη χρήση 2018-

2019. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο 

που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου 

που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

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

31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια 

σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του 

ίδιου  κλάδου,  διαφορετικών  κλάδων  και  διαφορετικών  κεφαλαιαγορών.  Οι  απαιτήσεις  του  προτύπου  θα 

εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη 

χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  που  δεν  αποτελούν  παραγωγή  από  συνήθεις  δραστηριότητες  της 

οικονομικής  οντότητας  (π.χ.,  πωλήσεις  ακινήτων,  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  ή  άυλων  περιουσιακών 

στοιχείων). Θα απαιτούνται  εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης  της ανάλυσης  του συνόλου  των 
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εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων 

σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 

δεν μεταβάλλουν  τις βασικές αρχές  του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς  την  εφαρμογή  των  εν 

λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε 

μία  σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική  οντότητα αποτελεί  τον  εντολέα ή  τον  εντολοδόχο,  και πώς 

προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου.Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31
η
 Οκτωβρίου 2017. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  

Το  Συμβούλιο  εξέδωσε  στις  12  Σεπτεμβρίου  τροποποιήσεις  στο  πρότυπο  ΔΠΧΑ  4  ώστε  να  αντιμετωπιστούν  οι 

ανησυχίες  που προέκυψαν  από  την  εφαρμογή  του  νέου  προτύπου  χρηματοοικονομικών  μέσων  (ΔΠΧΑ  9),  πριν 

από  την  εφαρμογή  του  νέου  τροποποιημένου  από  το  συμβούλιο    ΔΠΧΑ  4.  Οι  τροποποιήσεις  εισάγουν  δύο 

προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά 

έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει (ουν) όταν το 

ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

•  παρέχει    στις  επιχειρήσεις  των  οποίων  οι  δραστηριότητες  κατά  κύριο  λόγο  συνδέονται  με  τις  ασφάλειες,  μια 

προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν 

την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά 

μέσα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3
η
 Νοεμβρίου 2017. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η  Διερμηνεία  22  διευκρινίζει  το  λογιστικό  χειρισμό  για  τις  συναλλαγές  που  περιλαμβάνουν  την  είσπραξη  ή  την 

πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η 

οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που 

προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό 

περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του 

καθορισμού  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  είναι  η  ημερομηνία  της  αρχικής  αναγνώρισης  των  μη  νομισματικών 

προπληρωμών  του  περιουσιακού  στοιχείου  ή  της  υποχρέωσης  από  λήψη  προκαταβολής.  Εάν  υπάρχουν 

πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή 

ή είσπραξη. 

Η  διερμηνεία  εφαρμόζεται  σε  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2018  και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28
η
Μαρτίου 2018. 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική 

οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν 

ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον 
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ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη 

της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14
η
Μαρτίου 2018. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους 

που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς 

τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία  εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές  του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα 

πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  σαν  να  επρόκειτο  να  διακανονιστεί  εξ’  ολοκλήρου  σε  συμμετοχικούς  τίτλους,  στις 

περιπτώσεις  όπου  ο  εργοδότης  υποχρεούται  να  παρακρατά  ένα  ποσό  προς  κάλυψη  των  φορολογικών 

υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να 

το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26
η
Φεβρουαρίου 2018. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1  Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 7
η
Φεβρουαρίου 2018. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η  τροποποίηση  διαγράφει    τις  «Βραχυπρόθεσμες  εξαιρέσεις  από  τα  Δ.Π.Χ.Α.»  που  προβλέπονταν  από  το 

Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον 

απαραίτητες. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες:Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου. 

Η  τροποποίηση  διευκρίνισε  το  πεδίο  εφαρμογής  του  προτύπου  προσδιορίζοντας  ότι  ορισμένες  από  τις 

γνωστοποιήσεις  ,  ισχύουν  για  τις  συμμετοχές  της  οντότητας    που  έχουν  ταξινομηθεί  ως  διακρατούμενες  προς 

πώληση,  εκτός  της  υποχρέωσης  για  παροχή  συνοπτικής  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης.  Η  τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόμενα για 

πώληση,  ως  κατεχόμενα  για  διανομή  ή  ως  διακοπείσες  δραστηριότητες  σύμφωνα  με  το  ΔΠΧΑ  5  «Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενείς ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται 

από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί 

τις  προϋποθέσεις  να  επιμετρηθούν  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων  είναι  διαθέσιμη  για  κάθε  μια 

επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία  και τον Όμιλο   

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει  ότι  οι  μισθωτές  και  οι  εκμισθωτές  παρέχουν  χρήσιμη  πληροφόρηση  που  παρουσιάζει  εύλογα  την 
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ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό 

από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 

είναι  μη  σημαντικής  αξίας.  Σχετικά  με  το  λογιστικό  χειρισμό  από  την  πλευρά  του  εκμισθωτή,  το  ΔΠΧΑ  16 

ενσωματώνει  ουσιαστικά  τις  απαιτήσεις  του  ΔΛΠ  17.  Επομένως,  ο  εκμισθωτής  συνεχίζει  να  κατηγοριοποιεί  τις 

συμβάσεις  μισθώσεων  σε  λειτουργικές  και  χρηματοδοτικές  μισθώσεις,  και  να  ακολουθεί  διαφορετικό  λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31
η
 Οκτωβρίου 2017. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, καθώς  η εφαρμογή του 

εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  με  χαρακτηριστικά  προπληρωμής  τα  οποία  επιτρέπουν  ή  απαιτούν 

από  ένα  αντισυμβαλλόμενο  μέρος  σε  μια  σύμβαση  είτε  να  εξοφλήσει  είτε  να  εισπράξει  αποζημίωση  για  τον 

πρόωρο  τερματισμό  της  σύμβασης,  να  μπορούν  να  αποτιμώνται  στο  αποσβεσμένο  κόστος  ή  στην  εύλογη  αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  Ιανουαρίου 2019 

και  υιοθετήθηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  22  Μαρτίου  2018.  Η  τροποποίηση  δεν  αναμένεται  να  έχει 

σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

ToΔΠΧΑ  17  θεσπίζει  τις  αρχές  για  την  καταχώριση,  αποτίμηση,  παρουσίαση  και  τις  γνωστοποιήσεις  των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με  στόχο  την  παροχή μιας περισσότερο  ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μη διενεργείται στο  ιστορικό κόστος αλλά 

στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

  αμερόληπτων  αναμενόμενων  σταθμισμένων  εκτιμήσεων  μελλοντικών  ταμειακών  ροών  με  βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

  προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

  εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2021. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η  Διερμηνεία  23  έχει  εφαρμογή  στον  προσδιορισμό  του  φορολογητέου  κέρδους  (φορολογική  ζημία),  τις 

φορολογικές βάσεις,  τις  αχρησιμοποίητες φορολογικές  ζημίες,  τις αχρησιμοποίητες φορολογικές  ελαφρύνσεις και 

τους  φορολογικούς  συντελεστές,  όταν  υπάρχει  αβεβαιότητα  ως  προς  ορθότητα  των  φορολογικών  χειρισμών 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 
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•  εάν  οι  φορολογικές  χειρισμοί  πρέπει  να  εξετάζονται συλλογικά  ή  εξατομικευμένα  και  υπό  την  παραδοχή  ότι  οι 

έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών: 

 •  η  πιθανότητα  να  γίνει  αποδεκτός  ο  προσδιορισμός  του  φορολογητέου  κέρδους  (φορολογικής  ζημίας),  των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και 

των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι  κατωτέρω  τροποποιήσεις  του  Κύκλου  2015-2017,  εκδόθηκαν  από  το  Συμβούλιο  τον  Δεκεμβρίου  του  2017,  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Οι  κατωτέρω  τροποποιήσεις  δεν  αναμένεται  να  έχουν  σημαντική  επίπτωση  στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης 

που  αποτελούσε  κοινή  επιχείρησή  της,  θα  πρέπει  να  προχωρήσει  σε  αποτίμηση  των  συμφερόντων  που  είχε 

προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι  τροποποιήσεις  του  ΔΠΧΑ  11  διευκρινίζουν  ότι  μια  οντότητα  που  συμμετέχει,  αλλά  δεν  έχει  από  κοινού  τον 

έλεγχο  μιας  κοινής  επιχείρησης  μπορεί  να  αποκτήσει  από  κοινού  έλεγχο  στην  κοινή  επιχείρηση,  της  οποίας  η 

δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις,τα συμφέροντα στην κοινή 

επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις 

φορολογικές  επιπτώσεις  που  προκύπτουν  από  τη  διανομή  μερισμάτων  στα  αποτελέσματα,  στα  άλλα  συνολικά 

εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 

προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα. 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου  

παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή 

πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού 

δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 

ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα 

πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην 

ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η 

τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και 

του Ομίλου. 
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ΔΛΠ 19(Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 

Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7
η
 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 

με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν 

αλλαγές  στο  πρόγραμμα  καθορισμένων  παροχών.  Σύμφωνα  με  το  ΔΛΠ  19  σε  περίπτωση  τροποποίησης, 

περικοπής  ή  διακανονισμού,  απαιτείται  επανυπολογισμός  της  καθαρής  υποχρέωσης  ή  απαίτησης  των 

καθορισμένων  παροχών.  Η  τροποποίηση  του  ΔΛΠ  19  προβλέπει  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  οι 

αναθεωρημένες  παραδοχές  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  κατά  τον  επανυπολογισμό  της  καθαρής  υποχρέωσης  ή 

απαίτησης  προκειμένου  να  προσδιοριστεί  το  κόστος  υπηρεσίας  και  ο  καθαρός  τόκος  για  την  υπόλοιπη  περίοδο 

μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. 

Επίσης,  με  την  τροποποίηση  του  ΔΛΠ  19  αποσαφηνίζεται  η  επίδραση  μίας  τροποποίησης,  περικοπής  ή 

διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο 

όριο περιουσιακού στοιχείου).  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η 

τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και 

του Ομίλου. 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 

2018) 

Την 29
η
 Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό 

πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και των 

εξόδων, 

-τα  κριτήρια  αναγνώρισης  και  τις  οδηγίες  σχετικά  με  τον  χρόνο  της  διαγραφής  περιουσιακών  στοιχείων  και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο  σκοπός  της  αναθεώρησης  του  εννοιολογικού  πλαισίου  είναι  η  υποβοήθηση  όσων  προετοιμάζουν  οικονομικές 

καταστάσεις να αναπτύσσουν  συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν 

στο  πεδίο  εφαρμογής  των  υπαρχόντων  προτύπων  ή  όταν  ένα  πρότυπο  δίνει  δυνατότητα  επιλογής  μεταξύ 

λογιστικών  πολιτικών.  Επιπλέον,  σκοπός  της  αναθεώρησης  είναι  να  βοηθήσει  όλα  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  να 

κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το  Συμβούλιο  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  εξέδωσε  επίσης  ένα  συνοδευτικό  έγγραφο,  Τροποποιήσεις  στις 

παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται 

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 

πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  
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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  συνολικού  εισοδήματος. 

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.   

(β) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς 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  

συγγενείς  επιχειρήσεις  λογιστικοποιούνται  με  την  μέθοδο  της  καθαρής  θέσης  και  αρχικά  αναγνωρίζονται  στο 

κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συγγενείς  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 συγγενών 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 συγγενείς επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των 

ζημιών μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν  αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός 

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

πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά 

το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών 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. 

(γ) Λοιπές επενδύσεις  

Οι  λοιπές  επενδύσεις αποτελούνται  από  επενδύσεις  χαρτοφυλακίου  σε  εταιρείες  που  δεν  διαπραγματεύονται  σε 

χρηματιστηριακές αγορές και έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς κατοχής. Σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Λ.Π. 32 

και 39, οι  εν λόγω επενδύσεις  εμφανίζονται στις οικονομικές  καταστάσεις στο κόστος κτήσης  τους μειωμένες με 
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τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

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 προβλέψεις απομείωσης  της αξίας 

τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίμηση  της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι 

εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν  ως αναπροσαρμοσμένο κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.. 

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

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

βελτιώσεις  κεφαλαιοποιούνται  στο  κόστος  των  αντίστοιχων  παγίων  εφόσον  αυτές  προσαυξάνουν  την  ωφέλιμη  ζωή, 

αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

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

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

την  διαγραφή  ενός  παγίου  περιλαμβάνονται  στα  αποτελέσματα  της  χρήσης  κατά  την  οποία  διαγράφεται  το  εν  λόγω 

πάγιο. 

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

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

αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα 

κέρδη εις νέον. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

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

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

των λοιπών παγίων στοιχείων λογίζονται με  την μέθοδο της  σταθερής απόσβεσης βάσει  της εκτιμώμενης   ωφέλιμης  

ζωής των παγίων. Από 01.01.2013  για τα  μηχανήματα των κλωστηρίων και τα μηχανήματα του βαφείου της εταιρείας 

υιοθετήθηκε μέθοδος απόσβεσης κατά παραγόμενη  μονάδα. 
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 Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης  ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

                     Είδος Παγίου           Ωφέλιμη ζωή  

Βιομηχανικά Κτίρια  και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων   20 έως 66   έτη 

Λοιπά Κτίρια                  55   έτη 

Μηχανήματα &  λοιπός εξοπλισμός                                   9 έως 20    έτη 

Μεταφορικά μέσα  6 έως   5   έτη 

Λοιπός εξοπλισμός  4  έως  8    έτη 

     

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

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

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

εταιρείας  αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιμα για χρήση. 

2.7  Κόστος Δανεισμού: 

Ο Όμιλος  έχει  υιοθετήσει το λογιστικό χειρισμό που προβλέπεται από το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23, βάσει του οποίου, 

το  κόστος  δανεισμού  (ανεξάρτητα  από  το  αν  αφορά  δάνεια  για  κτήσεις  ή  κατασκευές  παγίων  και  εγκαταστάσεων) 

προσαυξάνει την αξία κτήσης των παγίων που αφορά .  

2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία:  

Οι  άδειες  λογισμικού  αποτιμώνται  στο  κόστος  κτήσεως  μείον  τις  αποσβέσεις.  Οι  αποσβέσεις  διενεργούνται  με  την 

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

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

πραγματοποιούνται.  

2.9 Επενδύσεις σε ακίνητα: 

Οι  επενδύσεις  σε  ακίνητα  περιλαμβάνουν  οικόπεδα  και  κτίρια  που  κατέχονται  από  την  Εταιρία  για  ενοικίαση  ή  για 

κεφαλαιουχικό  κέρδος  και  ταξινομούνται  ως  ακίνητα  για  επένδυση.  Αρχικά,  οι  επενδύσεις  σε  ακίνητα  καταχωρούνται 

στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει και τις δαπάνες απόκτησής τους. Μεταγενέστερα τα κτίρια και τα οικόπεδα 

αποτιμώνται  στην  αξία  κτήσης  μείον  τις  σωρευμένες  αποσβέσεις  και  σωρευμένες  απομειώσεις.  Τα  οικόπεδα  δεν 

αποσβένονται. Οι επενδύσεις σε κτίρια αποσβένονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

αναμενόμενης  ωφέλιμης  ζωής  τους,  η  οποία  επανεξετάζεται  κάθε  έτος.  Η  ωφέλιμη  ζωή  των  κτιρίων  είναι  20  έτη.  Η 

Εταιρία  εξετάζει  σε  ετήσια  βάση  τα  ακίνητα  για  ενδείξεις  απομείωσης.  Αν  υπάρχει  απομείωση,  η  λογιστική  αξία  του 

ενσώματου  στοιχείου  μειώνεται  στο  ανακτήσιμο  ποσό  με  ισόποση  επιβάρυνση  των  αποτελεσμάτων.  Τα  στοιχεία 

αναγνωρίζονται  μέχρι  την  πώλησή  τους  ή  νωρίτερα,  κατά  την  ημερομηνία  που  η  Εταιρία  παύει  να  έχει  μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από το στοιχείο. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

2.10 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 
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παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση 

ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

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

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

αναπροσαρμογής. 

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

στοιχείου  αυξάνεται  έως  το  ύψος  της  αναθεωρημένης  εκτίμησης  της  ανακτήσιμης  αξίας,  στο  βαθμό  που  η  νέα 

αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία 

απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα,  εκτός εάν  το 

περιουσιακό  στοιχείο  έχει  αναπροσαρμοστεί,  οπότε  αναστροφή  της  ζημίας  απομείωσης  αυξάνει  το  αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

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

δημιουργίας ταμιακών ροών. 

 2.11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία :  

 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) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και τα 

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

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

γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 

Περιλαμβάνει  μη  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  με  πάγιες  ή  προσδιορισμένες  πληρωμές  και 

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

δ) Συμμετοχές σε θυγατρικές  

Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται σε εύλογες αξίες, σύμφωνα με τα 

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

στην  εύλογη  αξία  τους,  ενώ  οποιαδήποτε  μεταγενέστερη  μεταβολή  σε  αυτήν  την  αξία,  αναγνωρίζεται  απευθείας  στα 

λοιπά συνολικά έσοδα της κατάστασης συνολικών εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.  

ε) Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια 

από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει 

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

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής που είναι 
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και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται 

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

αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από 

τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των  ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά 

πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή 

οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  

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

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

την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης. 

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

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

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

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους 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. 

2.12 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. 

2.13 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. 

2.14 Αποθέματα: 

Τα αποθέματα αποτιμώνται   στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

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

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

γενικά  βιομηχανικά  έξοδα.  Κόστος  δανεισμού  δεν  περιλαμβάνεται  στο  κόστος  κτήσεως  των  αποθεμάτων.  Η  καθαρή 

ρευστοποιήσιμη  αξία  εκτιμάται  με  βάση  τις  τρέχουσες  τιμές  πώλησης  των  αποθεμάτων  στα  πλαίσια  της  συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

2.15 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. 
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2.16 Δανεισμός:  

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

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

2.17 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  οι  απαιτήσεις  από  πελάτες  να  καταχωρούνται  αρχικά  στην  εύλογη  αξία  τους  και 

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

των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειμενική  απόδειξη  ότι  ο  Όμιλος  δεν  είναι  σε  θέση  να  εισπράξει  όλα  τα  ποσά  που  οφείλονται  με  βάση  τους 

συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και 

της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το 

ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.18 Παροχές στο προσωπικό: 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι  βραχυπρόθεσμες  παροχές  προς  το  προσωπικό  σε  χρήμα  και  σε  είδος,  καταχωρούνται  ως  έξοδο  όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά  την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 

και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

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

αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την 

ημερομηνία  ισολογισμού.  Η  δέσμευση  της  καθορισμένης  παροχής  υπολογίζεται  ετησίως  από  ανεξάρτητο 

αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  

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

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

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι  παροχές  τερματισμού  απασχόλησης  είναι  πληρωτέες  όταν  ο  όμιλος,  είτε  τερματίζει  την  απασχόληση 

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

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

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

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

και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει  κόστος αναδιάρθρωσης  που  εμπίπτει στο πεδίο  του ΔΛΠ 37 και 

συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 
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2.19 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. 

2.20 Φόροι  εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος):  

Ο  τρέχων  και  αναβαλλόμενος  φόρος  εισοδήματος,  υπολογίζονται  βάσει  των  σχετικών κονδυλίων  των  οικονομικών 

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

αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

φορολογικού  νόμου,  και  υπολογίστηκε  με  βάση  τον  ισχύοντα  φορολογικό  συντελεστή.  Η    αναβαλλόμενη 

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

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

των  περιουσιακών  στοιχείων  και  υποχρεώσεων.  Οι  αναμενόμενες    φορολογικές  επιπτώσεις  από  τις  προσωρινές 

φορολογικές  διαφορές  προσδιορίζονται  και  εμφανίζονται  είτε  ως  μελλοντικές  (αναβαλλόμενες)  φορολογικές 

υποχρεώσεις,  είτε  ως  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις.  Καταχωρούνται  αναβαλλόμενες  φορολογικές 

απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση 

που  πιθανολογείται  ότι  θα  υπάρχει  διαθέσιμο    φορολογητέο  κέρδος  έναντι  του  οποίου  η  εκπεστέα  προσωρινή 

διαφορά μπορεί  να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ημερομηνία  ισολογισμού.  Οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  για  την    τρέχουσα  και  τις 

προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις  φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί 

από αυτές) με  την χρήση φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόμων   που  έχουν θεσπιστεί,  ή ουσιαστικά 

θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

2.21 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. 

2.22 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.  Κατά  πάγια  τακτική  το 

τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται την  ίδια ημέρα με την αποστολή των αγαθών. Σε περίπτωση επιστροφής αγαθών λόγω 

ακαταλληλότητας  το πιστωτικό  τιμολόγιο  εκδίδεται  την ημέρα παραλαβής  των  επιστροφών. Σε περίπτωση ποιοτικών 

προβλημάτων χωρίς επιστροφή των αγαθών η έκπτωση θα αναγνωρισθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ποιοτικού ελέγχου και την βεβαίωση του προβλήματος.   

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

σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
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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. 

2.23 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα:  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εμφανίζονται στην κατάσταση καθαρής θέσης του ομίλου 

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

μέσων. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού   περιλαμβάνουν διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό. 

Ο Όμιλος κάνει χρήση παραγώγων  για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης 

των  στοιχείων  αυτών  αναφέρονται  στη  συνέχεια.  Τα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα    παρουσιάζονται  ως  απαιτήσεις, 

υποχρεώσεις  ή  στοιχεία  της  καθαρής  θέσης  βάσει  του  περιεχομένου    των  σχετικών  συμβάσεων  από  τις  οποίες 

απορρέουν.  Τόκοι,  μερίσματα,  κέρδη  ή  ζημίες  που  προκύπτουν  από  τα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  που 

χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως έξοδα  ή έσοδα αντίστοιχα. 

2.24 Κέρδη ανά Μετοχή:  

Τα  βασικά  κέρδη  ανά  μετοχή  υπολογίζονται  διαιρώντας  τα  καθαρά  κέρδη  που  αναλογούν  στους  μετόχους    της 

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

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

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

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

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

απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών). 

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

για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό 

των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους. 

2.25 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.  

2.26 Διανομή μερισμάτων:  

Η  διανομή  των  μερισμάτων  στους  μετόχους    καταχωρείται  ως  υποχρέωση όταν η διανομή  εγκρίνεται από  την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

2.27 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. 
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2.28 Κρατικές επιχορηγήσεις:  

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

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

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

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

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

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

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

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

αποζημιώσουν. 

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

υποχρεώσεις ως  αναβαλλόμενες κρατικές  επιχορηγήσεις  και  μεταφέρονται   ως  έσοδα  στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη  ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

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 30.06.2018 δεν επιφέρουν σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.  

2. Κίνδυνος τιμής  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 

(κυρίως  νημάτων)  πιθανή  πτώση  της  τιμής  των  οποίων  μπορεί  να  επηρεάσει  αρνητικά  τα  αποτελέσματα    μέσω 

υποτίμησης  των  αποθεμάτων.  Η  διοίκηση  του  ομίλου  ασκεί  προσεκτική  διαχείριση  των  αποθεμάτων  για 

ελαχιστοποίηση  του  κινδύνου.    Στον  τομέα  της  ενέργειας  η  τιμή  πώλησης  ηλεκτρικού  ρεύματος  από  Α.Π.Ε 

καθορίζεται από νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Αν και η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είχε 

υπογραφεί  με  την  εταιρεία  καθόριζε  την  τιμή  πώλησης  προς  τον  Λειτουργός  Αγοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας 

(Λ.ΑΓ.Η.Ε.) για 20 έτη με ετήσιες αναπροσαρμογές αυτής, εν τούτοις με το Ν.4254/2014 καθορίσθηκαν εκ νέου οι 

τιμές πώλησης όλων των εν λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Παρά τις ανωτέρω 

αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4254/2014 η διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος  παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σχετικά 

με  την  αγορά  βιοντίζελ  η  διοίκηση  του  ομίλου  φροντίζει  να  διατηρεί  μηδενικά  αποθέματα  καλύπτοντας    με 

συμβόλαια προπώλησης τις αγορασθείσες ποσότητες.  

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

Ομίλου  συνίσταται  κυρίως  από  συναλλαγές  με  αξιόπιστους  οίκους  του  εξωτερικού  όσον  αφορά  τον  τομέα    της 
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κλωστοϋφαντουργίας και με τον Λ.Α.ΓΗ.Ε (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) όσον αφορά στον τομέα της 

ενέργειας.  Στη  βάση  αυτή  ο  πιστωτικός  κίνδυνος  εκτιμάται  ότι  διατηρείται σε  χαμηλό  επίπεδο.  Το  γεγονός  ότι  ο 

Όμιλος δεν  εκτίθεται  σε σημαντικό  πιστωτικό κίνδυνο  είναι αποτέλεσμα  της φύσης  της δραστηριότητας  του στον 

τομέα της ενέργειας και στην πολιτική του, η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες.  

Ο  όμιλος  έχει  σχηματίσει  επαρκείς  προβλέψεις  και  εκτιμά  οτι  δεν  υπάρχουν  πολύ  μεγάλες  συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Πελάτες   5.622.157,18  6.698.153,78  4.240.905,16  4.836.715,79 

Απαιτήσεις μεταξύ εταιρειών του ομίλου 0,00  0,00  664.956,80  718.198,79 

Επιταγές εισπρακτέες 1.674.744,46  981.402,03  1.674.744,46  981.402,03 

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

Υποσύνολο 7.309.061,07 7.691.715,24 6.592.765,85 6.548.476,04 

Μείον :Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.117.582,22) (652.568,80) (1.117.582,22) (652.568,80)

Σύνολο 6.191.478,85 7.039.146,44 5.475.183,63 5.895.907,24 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Δεν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι 
απομειωμένα 

5.590.069,04  5.998.616,23  5.204.168,64  5.527.307,95 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα:

Μέχρι - 90 ημέρες 453.686,34  807.654,24  123.291,52  253.541,05 

Από   91 - 180 ημέρες 12.181,00  156.238,32  12.181,00  38.420,59 

Από 181 - 360 ημέρες 66.032,79  76.637,65  66.032,79  76.637,65 

                          > 361         ημέρες 69.509,68  0,00  69.509,68  0,00 

Σύνολο 6.191.478,85 7.039.146,44 5.475.183,63 5.895.907,24 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Την 30η Ιουνίου 2018 και 30η Ιουνίου 2017 οι απαιτήσεις αναλύονται χρονικά ως κάτωθι: 

 

 

γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

Ο  κίνδυνος  για  τον  κλάδο  της  ενέργειας  είναι  πολύ  περιορισμένος  δεδομένου  ότι  η  παραγωγή  προέρχεται  από  

ηλιακή ενέργεια και από παραγωγή βιοαερίου από οργανικά απόβλητα και το σύνολο της παραγωγής εγχέεται στο 

δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ζήτηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των ευρωπαϊκών κλωστηρίων εξαρτάται από 

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

εκκοκκισμένου βάμβακος. Ο Όμιλος φροντίζει να ελέγχει τα αποθέματά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έτσι 

ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αυτός. 
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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.  Ο 

όμιλος  εκτίθεται  σε  μεταβολές  της  αγοραίας    αξίας  των  πρώτων  υλών  (βαμβάκι).Δεδομένης  της  πλήρους 

καθετοποίησης  με δικά του  εκκοκκιστήρια βάμβακος ο όμιλος αναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα στα κλωστήρια 

του, ενώ η πλεονάζουσα  ποσότητα διατίθεται. Σε περίπτωση που διαφαίνεται μελλοντική έλλειψη βαμβακιού για τα 

κλωστήριά  του,  ο  όμιλος  χρησιμοποιεί παράγωγα,  προκειμένου  να αντισταθμίσει  κινδύνους ανόδου  της  αγοράς. 

Στον  κλάδο  της  ενέργειας  ο  όμιλος  εκτίθεται  σε  μικρό  κίνδυνο  από  τη  συμμετοχή  της  πρώτης  ύλης  στο  τελικό 

κόστος των παραγόμενων προϊόντων και μόνο από την  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο  καθότι  η 

πρώτη ύλη είναι κατά κύριο λόγο υγρά και στερεά οργανικά  απόβλητα. Υπάρχει μικρή συμμετοχή στο συνολικό 

κόστος   των  α΄υλών   που  προμηθεύεται  (ενσιρώματα).Παρ΄  όλα   αυτά  ο  όμιλος  με  τη  χρήση  συμβολαιακής 

καλλιέργειας  προσπαθεί να αντισταθμίσει κινδύνους ανόδου της αγοράς.    

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

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

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

Η διάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων  του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2018 έχει ως εξής: 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

56.484.869,66 43.679.869,66

11.429.999,92 0,00

67.914.869,58 43.679.869,66

1.886.029,34 1.653.450,88

69.800.898,92 45.333.320,54Σύνολο δανεισμού

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού

Υπόλοιπο μακροπρόθεσμου δανεισμού

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

 

 

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

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

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

325.164,61  ευρώ για τον Όμιλο και  221.000,76  ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα . 

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

325.164,61  ευρώ για τον Όμιλο και  221.000,76  ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. 

στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

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

Οικονομικής  Διεύθυνσης,  διαχειρίζεται  τις  ανάγκες  ρευστότητας  της    μέσω  προσεκτικής  παρακολούθησης  των 

προγραμματισμένων  πληρωμών  για  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις  καθώς  και  των  ταμειακών  εκροών  από  τη 

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

(καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 

κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.   Ο Όμιλος διαχειρίζεται 

τους  κινδύνους  που  μπορεί  να  δημιουργηθούν  από  έλλειψη  επαρκούς  ρευστότητας  φροντίζοντας  να  υπάρχουν 
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πάντα  εξασφαλισμένες  τραπεζικές  πιστώσεις  προς  χρήση.  Οι  υπάρχουσες  διαθέσιμες  αχρησιμοποίητες 

εγκεκριμένες  τραπεζικές πιστώσεις προς  τον Όμιλο,  είναι  επαρκείς ώστε  να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε  πιθανή 

έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.   

Στις  30  Ιουνίου  2018  ο  βραχυπρόθεσμος  δανεισμός  του  Ομίλου  ανήλθε  σε  19%  (30.06.2017:4%)  και  ο 

μακροπρόθεσμος σε 81% (30.06.2017: 96%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

Στις  30  Ιουνίου  2018    ο  βραχυπρόθεσμος  δανεισμός  της  Εταιρείας  ανήλθε  σε    4%  (30.06.2017:0%)  και  ο 

μακροπρόθεσμος σε 96% (30.06.2017: 100%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

 

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

για διάστημα τουλάχιστον απο 30 έως και 65 ημερών.     

ζ. 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 2017- 2018. 

Κατά την 30.06.2018 ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν  στη κατοχή τους παράγωγα και συνεπώς ο ανωτέρω κίνδυνος 

δεν υφίσταται.  

η. Διαχείριση κεφαλαίου  

Οι  στόχοι  του  Ομίλου  σε  σχέση  με  τη  διαχείριση  κεφαλαίου  είναι  να  διασφαλίσει  τη  δυνατότητα  απρόσκοπτης 

λειτουργίας  του  στο  μέλλον  και  να  διατηρήσει  ιδανική  κατανομή  κεφαλαίου  μειώνοντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  το 

κόστος κεφαλαίου. 

Ο  όμιλος  ορίζει  το  ποσό  του  κεφαλαίου  σε  σχέση  με  την  κεφαλαιακή  διάρθρωση,  π.χ.  ίδια  κεφάλαια  και 

χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις.  Ο  όμιλος  διαχειρίζεται  την  κεφαλαιακή  διάρθρωση και  κάνει  τις  προσαρμογές 

κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων στοιχείων του 

ενεργητικού  αλλάζουν,  προκειμένου  να  διατηρεί  μια  αποτελεσματική  κεφαλαιακή  δομή  αποφεύγοντας  την 

υπερβολική μόχλευση. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όμιλος μπορεί 

να  προσαρμόσει  το  ποσό  των  πληρωτέων  μερισμάτων,  να  επιστρέψει  κεφάλαιο  στους  μετόχους,  να  εκδώσει 

μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει στοιχεία του ενεργητικού για να μειώσει το δανεισμό. 

Ο  όμιλος  διαχειρίζεται  την  κεφαλαιακή  του  δομή  και  πραγματοποιεί  προσαρμογές  σε  αυτή  υπό  το  πρίσμα  των 

εκάστοτε οικονομικών συνθηκών και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των περιουσιακών του στοιχείων.   

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 511.087,42 3.900.222,66 22.095.048,58 27.195.731,28

Μειον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 642.415,16 4.830.667,05 125.247,15 367.140,06

Κεφάλαιο ( Υπόλοιπο) -131.327,74 -930.444,39 21.969.801,43 26.828.591,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 511.087,42 3.900.222,66 22.095.048,58 27.195.731,28

Πλεον : Δάνεια 69.800.898,92 69.025.989,56 45.333.320,54 43.183.664,23

Συνολο κεφαλαίων 70.311.986,34 72.926.212,22 67.428.369,12 70.379.395,51

Συντελεστής μόχλευσης  -0,002 -0,01 0,33 0,38

O  Όμιλος Η Έταιρεία
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4.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης:  

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Ομίλου, η Διοίκηση  προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και 

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

καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις  επανεξετάζονται από τη Διοίκηση περιοδικά προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους. Οι βασικές εκτιμήσεις 

και  αξιολογικές  κρίσεις  οι  οποίες  αναφέρονται  σε  δεδομένα,  η  εξέλιξη  των  οποίων  θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  τα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους  12 μήνες έχουν ως εξής:  

 

4.1.Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)  

Οι  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου  και  της  εταιρείας  συντάχθηκαν  με  βάση  την  αρχή  της  συνέχειας  της 

επιχειρηματικής  δράσης.  Η  Διοίκηση  του  Ομίλου  και  της  εταιρείας  εκτιμά  ότι  η  παραπάνω  αρχή  εξακολουθεί  να 

είναι  ισχυρή  παρά  το  γεγονός  ότι  υφίστανται  παράγοντες  που  δημιουργούν  αβεβαιότητα  και  σχετίζονται  με  την 

προβληματική  κατάσταση  του  κλωστοϋφαντουργικού  κλάδου,  τη  συνεχιζόμενη  οικονομική  ύφεση  και  την 

προβληματική χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα ο όμιλος στη παρούσα χρήση παρουσίασε τα εξής μεγέθη: 

-Το μικτό κέρδος του ομίλου  παρουσίασε σημαντική βελτίωση και ανήλθε σε  κέρδη  ύψους 907 χιλ. ευρώ έναντι 

ζημιών 651 χιλ. ευρώ περίπου της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. 

-Τα  λειτουργικά  αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως  κατά  την 30.06.2018  ανήλθαν  σε  ζημία  1,484  εκατ.  ευρώ  έναντι  

ζημιών 2,644 εκατ. ευρώ περίπου την 30.06.2017. 

-Οι ζημίες μετά από φόρους της χρήσης ανήλθαν σε 3,077 εκατ. ευρώ έναντι 5,697 εκατ. ευρώ περίπου κατά την 

αντίστοιχη προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση ζημιών μετά από  φόρους της τάξεως του 46,00%. 

-Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθε σε κέρδος 1,455 εκατ. ευρώ  

-  Ο  δείκτης  EBIDTA  /  Κύκλος  Εργασιών  διαμορφώθηκε  για  τον  όμιλο  στη  χρήση  σε  5,13%  έναντι      0,75%  της 

αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. 

- Ο δείκτης EBIT / Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε για τον όμιλο  στη τρέχουσα περίοδο σε -5,24% έναντι  -7,85% 

της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. 

- Ο όμιλος κατά την 30.06.2018 παρουσίασε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές της τάξεως των 730 χιλ. ευρώ 

έναντι θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών της τάξεως των 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση. 

Αναφορικά με τις αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές  έχουμε να επισημάνουμε ότι κατά την περίοδο 01.07.2017 

-  31.12.2017  εξοφλήθηκαν  οι  υποχρεώσεις  προς  προμηθευτές  και  μάλιστα  προμηθευτές  α΄  υλών  που 

δημιουργήθηκαν πριν την 30.06.2017 καθώς επίσης και το σύνολο σχεδόν των προμηθευτών ά υλών (παραγωγού 

συσπόρου βάμβακος) η χρηματοδότηση των οποίων έγινε με νέα δανειοδότηση των τραπεζών σύμφωνα με  την 

σύμβαση εξυγίανσης. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Α΄ εξαμήνου της χρήσης ανήλθαν σε -4,5 εκατ.ευρώ.   

 

 Όλα  τα  ανωτέρω  αποτελούν  σημαντικές  οικονομικές  ενδείξεις  που  υποδηλώνουν  βελτίωση  της  οικονομικής 

κατάστασης του ομίλου και   μείωση των αβεβαιοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμφιβολίες για 

την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τον όμιλο. 

 

Παρά  την  εμφανή  βελτίωση  ορισμένων  δεικτών,  τα  ανωτέρω  αποτελούν  σημαντικές  οικονομικές  ενδείξεις  που 

υποδηλώνουν  την  ύπαρξη  αβεβαιοτήτων  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να  προκαλέσουν  αμφιβολίες  για  την 

απρόσκοπτη συνέχιση δραστηριότητας της εταιρείας και  του ομίλου. Η Διοίκηση του ομίλου  δείχνει ότι υλοποιεί το 
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γενικότερο  οικονομικό  πλάνο      για  την  πλήρη  αναστροφή  της  οικονομικής  κατάστασης  της  εταιρείας  και  κατ΄ 

επέκταση του ομίλου και βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης όλων των δραστηριοτήτων του ομίλου για την 

περαιτέρω βελτίωση των χρηματοοικονομικών τους μεγεθών. 

Ειδικότερα: 

Βρίσκεται σε ισχύ η συμφωνία της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες  για την αναδιάρθρωση του συνόλου των 

δανειακών υποχρεώσεων που υπογράφηκε στις 16  Ιουνίου 2017 και η οποία περιλαμβάνει την αποπληρωμή των 

υφιστάμενων δανείων σε βάθος χρόνου  (έως  το 2035) με περίοδο χάριτος αποπληρωμής κεφαλαίου και  τόκων. 

Στα πλαίσια αυτής μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη χρηματοδοτηθεί  για κεφάλαιο κίνησης με ευρώ 5,783 εκατ. ευρώ. 

Η επιτευχθείσα αυτή συμφωνία εξυγίανσης, η οποία τελεί υπό διαλυτική αίρεση μέχρι την επικύρωσή της από τη 

δικαιοσύνη,  συζητήθηκε  την  20.09.2017  στο  Πολυμελές    Πρωτοδικείο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  106β  του 

Ν.3588/2007.Το Πολυμελές Πρωτοδικείο με την υπ' αριθ. 63/2018 απέρριψε την αίτηση επικύρωσης. 

Στο σημείο αυτό,  θα πρέπει  να  τονίσουμε ότι, η  επιτευχθείσα  συμφωνία  εξυγίανσης με  τις Πιστώτριες Τράπεζες 

που συμβλήθηκαν, βρίσκεται σε ισχύ. 

Μεταξύ  άλλων,  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  απορρίφθηκε  η  ως  άνω  αίτηση,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθ.  63/2018 

απόφαση  του ΠΠΑ, αφορούν α) στη μη προσκόμιση πληρεξουσίων εκ μέρους  των συμβαλλομένων πιστωτριών 

Τραπεζών,  β)  στη  μη  προσκόμιση  παραστατικών  από  πλευράς  εταιρείας  για  τις  απαιτήσεις  των  αγροτών,  των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της και γ) στη μη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου.  

Στις  07.03.2018  η  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.Β.Ε»    κατέθεσε  την  από  05.03.2018    (με  αριθμ. 

καταθ.  Δικογρ.  2417/1999/2018)    έφεσή  της,  κατά  της  με  αριθμό  63/2018    απορριπτικής  απόφασης  του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία  προσδιορίστηκε, κατόπιν προτίμησης, όπως εισαχθεί για συζήτηση  

ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την 03η-05-2018, ότε και πράγματι συζητήθηκε. 

Με  την υπό  κρίση  έφεση  προσβάλλαμε  την  ως  άνω  απόφαση,  καθώς  το  Πρωτοβάθμιο  Δικαστήριο  υπέπεσε  σε 

νομικά και ουσιαστικά ολισθήματα καθώς, μεταξύ άλλων έσφαλλε ως προς την αιτιολογία, εκτίμησε εσφαλμένως τα 

αποδεικτικά μέσα και δεν έλαβε υπόψη πραγματικά περιστατικά που προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη επίδραση 

στην έκβαση της δίκης.  

Επί της ως άνω εφέσεως εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 2910/2018, προδικαστική, μη οριστική (προδικαστική) απόφαση 

του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε η επανασυζήτηση της υπόθεσης προκειμένου να 

προσκομιστούν  από  τον  επιμελέστερο  διάδικο  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  εκ  των  οποίων  να  προκύπτει  η 

εκπροσωπευτική  ή  αντιπροσωπευτική  εξουσία  των  αναφερομένων  στο  σκεπτικό  της  ως  άνω  απόφασης 

προσώπων  που  εκπροσώπησαν  κατά  την  σύναψη  της  επίδικης  συμφωνίας  εξυγίανσης  τις  Τράπεζες  «ΑΛΦΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ» και « ΕΤΕ», ή  έγγραφο περί  εγκρίσεως  της συμφωνίας αυτής από  τα αρμόδια,  κατά  το  νόμο και  το 

καταστατικό, όργανα των εν λόγω νομικών προσώπων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» κατέθεσε την από 21-05-2018 

κλήση  ενώπιον  του  Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών,  με  την  οποία  αιτήθηκε,  μετά  την  έκδοση  της  ανωτέρω 

προδικαστικής  απόφασης,  τον  επαναπροσδιορισμό    της  ως  άνω  εφέσεως,  η  οποία  προσδιορίστηκε  κατά 

προτίμηση, όπως συζητηθεί την 25η -10-2018 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (15ο Τμήμα).  

Κατά  την  ως  άνω  δικάσιμο  η  συζήτηση  της  υποθέσεως  ματαιώθηκε  ένεκα  της  απεργίας  των  δικαστικών 

υπαλλήλων. Την 26.10.2018 κατατέθηκε εκ νέου κλήση με προτίμηση, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για 

την 13.12.2018. 
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Η από 16.06.2017 συμφωνία εξυγίανσης,  ισχύει από την υπογραφή της παρούσας, υπό την διαλυτική αίρεση της 

μη  επικύρωσής  της  από  το  αρμόδιο  Πτωχευτικό  Δικαστήριο  ή  της  ευδοκίμησης  τυχόν  τριτανακοπής  κατά  της 

αποφάσεως, που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης. 

Για  τους  λόγους  αυτούς  άλλωστε,  πιθανολογούμε  σφόδρα  βασιζόμενοι  και  στις  εκτιμήσεις  των  νομικών  μας 

συμβούλων ότι, η ως άνω έφεση θα έχει θετική έκβαση, θα ακυρωθεί η με αριθμό 63/2018 απόφαση του ΠΠΑ και 

θα  επικυρωθεί  από  το  Δευτεροβάθμιο  Δικαστήριο  η  από  27.06.2017  και  με  αριθμό  κατάθεσης  δικογράφου 

551362/581/27.06.2017  αίτησης  άμεσης  επικύρωσης  συμφωνίας  εξυγίανσης  της  εταιρείας  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

 

Ο  όμιλος  προέβη  σε  ρύθμιση  των  δανειακών  υποχρεώσεων  των  εταιρειών  SELECTED  VOLΤ  Α.Ε.Ε.  και 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Οι πρόσθετες πράξεις των ρυθμίσεων υπεγράφησαν  την 31.07.2018. Ηδη  μετά 

την αναδιάρθρωση το μεγαλύτερο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ποσού ευρώ 9,085 εκατ. έχει καταστεί 

μακροπρόθεσμο κατά την ημερομηνία κατάρτισης της οικονομικής έκθεσης.  

Επίσης  στις    28/9/2018  πραγματοποιήθηκε  η  1η  συνεδρίαση  της  Επενδυτικής  Επιτροπής  του  Ταμείου  Αστικής 

Ανάπτυξης Θεσσαλίας υπό τα νέα του μέλη κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκε ενημέρωση για το αίτημα 

της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε για   τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του 

δανείου JESSICA (Θ/1/2014) με αναδρομική ισχύ από 10/6/2018. 

Ο σταθμός βιοαερίου βρίσκεται ήδη στο στάδιο  της δοκιμαστικής λειτουργίας και ακολουθεί η έκδοση της αδείας  

λειτουργίας. Η μονάδα βιοαερίου αναμένεται να αποφέρει ετήσια έσοδα της τάξεως των 8 εκατ.ευρώ και κέρδη της 

τάξεως των 2 εκατ. ετησίως. 

Επίσης η  Διοίκηση  της μητρικής  εταιρείας  επεξεργάζεται  και  υλοποιεί  ταυτόχρονα πλάνο αναδιοργάνωσης όλων 

των  λειτουργικών  κέντρων  κόστους  της  κλωστοϋφαντουργίας  για  την  διασφάλιση  της  συνέχισης  της  λειτουργίας 

της.     

4.2.Προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις   

Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν 

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

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

πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη 

στοιχεία της Νομικής υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 

πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

4.3 Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων 

Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην σημείωση 2.6. 

4.4 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών:  

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

τριών επιπέδων. 

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

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

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

χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού («Επίπεδο 2»).  
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Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με τη 

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

του Ισολογισμού («Επίπεδο 3»).  

Πολιτική  του ομίλου  είναι να αναγνωρίζει μεταφορές προς και από τα επίπεδα  ιεραρχίας  της εύλογης αξίας κατά  την 

ημερομηνία  του  συμβάντος  ή  κατά  τη  ημερομηνία  της  αλλαγής    των  συνθηκών  που  προκάλεσαν  την  μεταφορά.  Οι 

μεταφορές μεταξύ των επιπέδων ιεράρχησης  παρουσιάζονται   σε κάθε περίοδο αναφοράς. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ομίλου που αποτιμώνται σε εύλογη αξία αναλύονται την 30.06.2018  και 30.06.2017 

στα ως άνω επίπεδα ιεράρχησης ως εξής : 

 

Επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις εύλογης αξίας

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Επίπεδο 

ιεράρχησης

Εύλογη αξία 

περιουσιακού 

στοιχείου 

Μεταβολή 

στα καθαρά 

κέρδη 

/(ζημίες)

Μεταβολή στα 

λοιπά συνολικά 

έσοδα/(έξοδα)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση

1 973.332,36 0,00 -326.600,59

Επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις εύλογης αξίας

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Επίπεδο 

ιεράρχησης

Εύλογη αξία 

περιουσιακού 

στοιχείου 

Μεταβολή 

στα καθαρά 

κέρδη 

/(ζημίες)

Μεταβολή στα 

λοιπά συνολικά 

έσοδα/(έξοδα)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση

1 1.433.333,19 0,00 359.999,96

Ο Όμιλος  30.06.2018

Ο Όμιλος  30.06.2017

 

 

 

Επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις εύλογης αξίας

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Επίπεδο 

ιεράρχησης

Εύλογη αξία 

περιουσιακού 

στοιχείου 

Μεταβολή 

στα καθαρά 

κέρδη 

/(ζημίες)

Μεταβολή στα 

λοιπά συνολικά 

έσοδα/(έξοδα)

Επενδύσεις σε θυγατρικές  3 41.522.987,65 0,00 -1.485.328,77

Η Εταιρεία 30.06.2018

 

 

Επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις εύλογης αξίας

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Επίπεδο 

ιεράρχησης

Εύλογη αξία 

περιουσιακού 

στοιχείου 

Μεταβολή 

στα καθαρά 

κέρδη 

/(ζημίες)

Μεταβολή στα 

λοιπά συνολικά 

έσοδα/(έξοδα)

Επενδύσεις σε θυγατρικές  1 43.615.000,00 0,00 0,00

Η Εταιρεία 30.06.2017
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Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Υπόλοιπα έναρξης 30.06.2017 1.433.333,19 -             -             43.615.000,00 -              -                  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση

Προσαρμογή στην εύλογη αξία -460.000,83 -             -             -                       -              -                  

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Μεταφορά μεταξύ επιπέδου ιεράρχησης  -                                -             -             -43.615.000,00 -              43.615.000,00

Προσαρμογή στην εύλογη αξία -                                -             -             -                       -              -2.092.012,35

Υπόλοιπο λήξης 30.06.2018 973.332,36 -             -             -                       -              41.522.987,65

30.06.2018

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Στην παρούσα περίοδο αναφοράς υπήρξε μεταβολή στο επίπεδο ιεραρχίας της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε 

θυγατρικές για την εταιρεία από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3. 

 Η μεταφορά μεταξύ  των  επιπέδων  ιεράρχησης οφείλεται στο γεγονός  ότι  για διάστημα  πέρα  του αναμενομένου 

παρατηρήθηκε  σημαντικά  περιορισμένος  όγκος  συναλλαγών  που  αφορά  στις  συναλλαγές  των  μετοχών  της 

θυγατρικής ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ που διαπραγματεύονται στην Νεοαναπτυσσόμενων εταιρειών αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου. 

Έτσι η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε ,εφαρμόζοντας παράλληλα τα οριζόμενα από την παρ.65 και παρ.66 του 

ΔΠΧΑ 13 « Αποτίμηση εύλογης αξίας » την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού της εύλογης αξίας από ανεξάρτητο 

εκτιμητή. 

Η  τεχνική  αποτίμησης  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τον  προσδιορισμό  της  εύλογης  αξίας  της  θυγατρικής  για  την 

30.06.2018 είναι εκείνη της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών. 

Όσο οι συνθήκες παραμένουν ίδιες η εύλογη αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές ιεραρχείται στο επίπεδο 3. 

Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Υπόλοιπα έναρξης 30.06.2016 1.073.333,23 -             -             43.615.000,00 -              -                  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση

Προσαρμογή στην εύλογη αξία 359.999,96 -             -             -                       -              -                  

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Μεταφορά μεταξύ επιπέδου ιεράρχησης  -                                -             -             -                       -              -                  

Προσαρμογή στην εύλογη αξία -                                -             -             -                       -              -                  

Υπόλοιπο λήξης 30.06.2017 1.433.333,19 -             -             43.615.000,00 -              -                  

30.06.2017

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

με την χρήση σημαντικών μη παρατηρήσιμων εισροών (Επίπεδο 3).

Για την προεξόφληση χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω δεδομένα :

Λοιπές πληροφορίες

Χρονικό διάστημα προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών 
ροών

2019-2039

Discount factor  0,535-0,565

Ρυθμός αύξησης εσόδων Εκτίμηση βάσει επιχειρηματικού σχεδίου, 0,5%

Αποδόσεις και κίνδυνοι της αγοράς 9,310% / 3,8495

Φορολογικός συντελεστής 26%

Υπολειματική αξία 0,00

Μέσο κόστος δανεισμού  5,44% - 6,15%

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μεταβολή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές  της εταιρείας σε 

μια μεταβολή της τάξης του  +1%/-1% στο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

WACC 4,518%-5,701% WACC 5,518%-6,701% WACC 6,518%-7,701%

47.130.476,00 41.532.508,00 36.603.774,00

47.130.476,00 41.532.508,00 36.603.774,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS)

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Επιτόκιο Προεξόφλησης

 

4.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Την 30.06.2018 και την 30.06.2017 όμιλος δεν κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

που  έχουν  συμψηφισθεί  ή  που  υπόκεινται  σε  εκτελεστέους  "κύριους  διακανονισμούς  συμψηφισμού"  ("master 

netting arrangements"  και παρόμοιους διακανονισμούς. 

 4.6 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λογω εξόδου απο την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων. Οι υποχρεώσεις 

παροχών προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια 

των οποίων απαιτεί απο τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένους παραμέτρους όπως τη μελλοντική αύξηση των 

αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των 

εργαζομένων  κ.λ.π.  Η  Διοίκηση  προσπαθεί  σε  κάθε  ημερομηνία  αναφοράς  όπου  η  εν  λόγω  πρόβλεψη 

αναθεωρείται να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές. 

4.7 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Δεν  υπάρχουν  περιοχές  που  χρειάσθηκε  να  χρησιμοποιηθούν  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης  για  την  εφαρμογή    των 

λογιστικών αρχών. 

 

5.Λειτουργικοί τομείς 

Σύμφωνα  με  το  ΔΠΧΑ  8  «Λειτουργικοί  τομείς»,  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 
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σχετικά με την κατανομή πόρων στον τομέα και την εκτίμηση της αποδόσεως του και γ) για τον οποίο διατίθενται 

χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

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

διατίθενται. 

Οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής : 

Κλωστοϋφαντουργία  

Η  παραγωγική  διαδικασία  της  ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ  στον  τομέα  της  κλωστοϋφαντουργίας  γίνεται  αποκλειστικά    στην 

Ελλάδα και στα εργοστάσιά της στα ΦΑΡΣΑΛΑ, στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ και στη ΛΑΜΙΑ και στα ΤΡΙΚΑΛΑ. Από τα προϊόντα 

της,  τα  νήματα    εκρού  βαμβακερά    και  τα  φινιρισμένα  βαμμένα  νήματα,  απευθύνονται  κυρίως  στις  χώρες  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελληνική αγορά. Το εκκοκκισμένο βαμβάκι όταν αυτό πωλείται εξάγεται κυρίως σε 

τρίτες χώρες. 

Ενέργεια 

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

ενέργειας, καθώς και διαχείριση ενεργειακών έργων. 

Εμπορία βιοκαυσίμων 

Ο τομέας  της εμπορίας περιλαμβάνει την εμπορία αυτούσιου biodiesel. 

Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες 

Σύμφωνα  με το ΔΠΧΑ 8 παρ.32,  μια οικονομική οντότητα αναφέρει τα έσοδα που προέρχονται από εξωτερικούς 

πελάτες για κάθε προϊόν  και υπηρεσία ή κάθε ομάδα προϊόντων εκτός εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν είναι 

διαθέσιμες και το κόστος ανάπτυξης τους είναι υπερβολικό. 

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

ομαδοποίηση  που  θα  μπορούσε  να  παράσχει  μία  περαιτέρω  πληροφόρηση  στο  επενδυτικό  κοινό  χωρίς  τη 

δημιουργία σημαντικού κόστους. 

  Κατά πάγια τακτική ο όμιλος και η εταιρεία τιμολογεί τα πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες αυθημερόν. 

  Οι  επιστροφές  των  αγαθών  που  είχαν  πραγματοποιηθεί  μέχρι  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  των 

οικονομικών καταστάσεων ανήλθαν σε ποσοστό 0,09% για τη χρήση και ποσοστό 0,04% για τη χρήση 

2016-2017 αντίστοιχα.  

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω : 

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Πωλήσεις εκκ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 0,00 439.597,41 0,00 439.597,41

Πωλήσεις νημάτων 21.235.367,62 24.400.686,98 21.235.367,62 24.400.686,98

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 2.030.739,84 2.182.650,29 2.030.739,84 2.182.650,29

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 1.432.575,12 2.752.446,68 1.432.575,12 2.752.446,68

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 48.062,18 140.241,58 48.062,18 140.241,58

Λοιπές πωλήσεις 198.719,72 477.687,26 198.719,72 477.687,26

Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 3.383.960,40 3.304.116,00 0,00 0,00

Σύνολα 28.329.424,88 33.697.426,20 24.945.464,48 30.393.310,20

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  

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

30.06.2018 

Κλωστ/ργία Ενέργεια Σύνολο

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 24.945.464,48 3.383.960,40 28.329.424,88

Κόστος Πωλήσεων (25.996.155,19) (1.426.334,82) (27.422.490,01)

Μικτό αποτέλεσμα (1.050.690,71) 1.957.625,58 906.934,87

Άλλα Έσοδα  598.701,66 422.006,76 1.020.708,42

Έξοδα Διάθεσης (672.263,37) 0,00 (672.263,37)

Έξοδα Διοίκησης (644.524,56) (786.013,85) (1.430.538,41)

Άλλα Έξοδα  (1.174.000,86) (134.658,26) (1.308.659,12)

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

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (2.942.777,84) 1.458.960,23 (1.483.817,61)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.339,52 0,00 1.339,52

Χρηματοοικονομικά έξοδα (775.168,92) (682.201,95) (1.457.370,87)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (773.829,40) (682.201,95) (1.456.031,35)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων (3.716.607,24) 776.758,28 (2.939.848,96)

Φόρος εισοδήματος 75.539,54 (211.782,78) (136.243,24)

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετα από φόρους (Α) (3.641.067,70) 564.975,50 (3.076.092,20)

Ιδιοκτήτες μητρικής (3.641.067,70) 564.845,97 (3.076.221,73)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 129,53 129,53

Σύνολο (3.641.067,70) 564.975,50 (3.076.092,20)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα 

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 14.929,35 (1.371,80) 13.557,55

Σύνολο 14.929,35 (1.371,80) 13.557,55

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα 

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

0,00 (326.600,59) (326.600,59)

Σύνολο 0,00 (326.600,59) (326.600,59)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 14.929,35 (327.972,39) (313.043,04)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (3.626.138,35) 237.003,11 (3.389.135,24)

Ιδιοκτήτες μητρικής (3.626.138,35) 236.948,77 (3.389.189,58)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 54,34 54,34

Σύνολο (3.626.138,35) 237.003,11 (3.389.135,24)
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30.06.2017 

Κλωστ/ργία Ενέργεια Σύνολο

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 30.393.310,20 3.304.116,00 33.697.426,20

Κόστος Πωλήσεων (32.936.436,89) (1.412.134,56) (34.348.571,45)

Μικτό αποτέλεσμα (2.543.126,69) 1.891.981,44 (651.145,25)

Άλλα Έσοδα  604.688,12 381.115,77 985.803,89

Έξοδα Διάθεσης (265.122,16) 0,00 (265.122,16)

Έξοδα Διοίκησης (629.890,55) (684.315,51) (1.314.206,06)

Άλλα Έξοδα  (1.254.213,06) (144.987,64) (1.399.200,70)

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (4.087.664,34) 1.443.794,06 (2.643.870,28)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 319,98 11.296,34 11.616,32

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.835.011,40) (717.404,09) (2.552.415,49)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (1.834.691,42) (706.107,75) (2.540.799,17)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων (5.922.355,76) 737.686,31 (5.184.669,45)

Φόρος εισοδήματος (114.527,58) (397.728,74) (512.256,32)

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετα από φόρους (Α) (6.036.883,34) 339.957,57 (5.696.925,77)

Ιδιοκτήτες μητρικής (6.036.883,34) 339.869,18 (5.697.014,16)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 88,39 88,39

Σύνολο (6.036.883,34) 339.957,57 (5.696.925,77)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα 

Σύνολο 0,00 0,00 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα 

Διαφορές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθεσίμων για πώληση

0,00 359.999,96 359.999,96

Σύνολο 0,00 359.999,96 359.999,96

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 359.999,96 359.999,96

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (6.036.883,34) 699.957,53 (5.336.925,81)

Ιδιοκτήτες μητρικής (6.036.883,34) 699.797,14 (5.337.086,20)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 160,39 160,39

Σύνολο (6.036.883,34) 699.957,53 (5.336.925,81)

 

 

 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  01.07.2017-30.06.2018 
 

  80

 

Επενδύσεις ανά τομέα 

30.06.2018 Κλωστ/ργία Ενέργεια Σύνολο

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47.232.692,01 34.658.441,65 81.593.411,22

Προσθήκες χρήσης 01.07.2017-30.06.2018 295.588,57 3.730.452,46 4.026.041,03

 
 

30.06.2017 Κλωστ/ργία Ενέργεια Σύνολο

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 48.912.524,03 31.945.727,90 80.858.251,93

Προσθήκες χρήσης 01.07.2016-30.06.2017 136.919,47 11.522.215,70 11.659.135,17

 
 

 

Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 παρ.33.μια οικονομική οντότητα, ακόμα και εάν έχει έναν τομέα, αναφέρει τις ακόλουθες 

γεωγραφικές  πληροφορίες:  α)  τα  έσοδα  που  προέρχονται  από  εξωτερικούς  πελάτες  β)  τα  μη  κυκλοφορούντα 

περιουσιακά  εκτός  από  τα  χρηματοπιστωτικά  μέσα,  τα  αναβαλλόμενα  φορολογικά  περιουσιακά  στοιχεία,  τα 

περιουσιακά στοιχεία όσον αφορά παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και τα δικαιώματα που ανακύπτουν 

βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
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5.1 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 5.447.592,18 14.268.729,86 1.533.751,74 21.250.073,78 5.342.319,31 18.520.992,25 1.347.389,17 25.210.700,73

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ενέργειας 3.383.960,40 0,00 0,00 3.383.960,40 3.304.116,00 0,00 0,00 3.304.116,00

Έσοδα από εμπορία βιοκαυσίμων  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 172.940,64 38.895,84 0,00 211.836,48 169.892,94 23.158,46 0,00 193.051,40

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 2.091.121,74 694.598,97 697.833,51 3.483.554,22 2.271.309,95 1.247.298,44 1.470.949,68 4.989.558,07

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

Σύνολο 11.095.614,96 15.002.224,67 2.231.585,25 28.329.424,88 11.087.638,20 19.791.449,15 2.818.338,85 33.697.426,20

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2017 εως 30η Ιουνίου 2018 1η Ιουλίου 2016 εως 30η Ιουνίου 2017

 
 

5.2.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 5.849.183,18 14.874.133,37 1.507.537,47 22.230.854,02 6.023.466,53 20.509.489,58 1.426.053,98 27.959.010,09

Κόστος πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 1.426.334,82 0,00 0,00 1.426.334,82 1.412.134,56 0,00 0,00 1.412.134,56

Κόστος πωλήσεων εμπορίας βιοκαυσίμων  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κοστος πωλήσεων εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 220.307,81 36.115,14 0,00 256.422,95 151.934,10 26.975,87 0,00 178.909,97

Κόστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 2.149.837,52 697.795,63 661.245,07 3.508.878,22 2.271.932,00 1.102.162,00 1.424.422,83 4.798.516,83

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

Σύνολο 9.645.663,33 15.608.044,14 2.168.782,54 27.422.490,01 9.859.467,19 21.638.627,45 2.850.476,81 34.348.571,45

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2017 εως 30η Ιουνίου 2018 1η Ιουλίου 2016 εως 30η Ιουνίου 2017

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

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων προϊόντων  κλωστ/ργίας -401.591,00 -605.403,51 26.214,27 -980.780,24 -681.147,22 -1.988.497,33 -78.664,81 -2.748.309,36

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 1.957.625,58 0,00 0,00 1.957.625,58 1.891.981,44 0,00 0,00 1.891.981,44

Μικτό αποτέλεσμα εμπορίας βιοκαυσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων εμπορευμάτων κλωστ/ργίας -47.367,17 2.780,70 0,00 -44.586,47 17.958,84 -3.817,41 0,00 14.141,43

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων  κλωστ/ργίας -58.715,78 -3.196,66 36.588,44 -25.324,00 -622,05 145.136,44 46.526,85 191.041,24

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

Σύνολο 1.449.951,63 -605.819,47 62.802,71 906.934,87 1.228.171,01 -1.847.178,30 -32.137,96 -651.145,25

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2017 εως 30η Ιουνίου 2018 1η Ιουλίου 2016 εως 30η Ιουνίου 2017

 
 

 

5.4 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων  5.447.592,18 14.268.729,86 1.533.751,74 21.250.073,78 5.342.319,31 18.520.992,25 1.347.389,17 25.210.700,73

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων  172.940,64 38.895,84 0,00 211.836,48 169.892,94 23.158,46 0,00 193.051,40

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων  2.091.121,74 694.598,97 697.833,51 3.483.554,22 2.271.309,95 1.247.298,44 1.470.949,68 4.989.558,07

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

Σύνολο 7.711.654,56 15.002.224,67 2.231.585,25 24.945.464,48 7.783.522,20 19.791.449,15 2.818.338,85 30.393.310,20

1η Ιουλίου 2016 εως 30η Ιουνίου 20171η Ιουλίου 2017 εως 30η Ιουνίου 2018

Ποσά σε ευρώ
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5.5.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων  5.849.183,18 14.874.133,37 1.507.537,47 22.230.854,02 6.023.466,53 20.509.489,58 1.426.053,98 27.959.010,09

Κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων 220.307,81 36.115,14 0,00 256.422,95 151.934,10 26.975,87 0,00 178.909,97

Κοστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων  2.149.837,52 697.795,63 661.245,07 3.508.878,22 2.271.932,00 1.102.162,00 1.424.422,83 4.798.516,83

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

Σύνολο 8.219.328,51 15.608.044,14 2.168.782,54 25.996.155,19 8.447.332,63 21.638.627,45 2.850.476,81 32.936.436,89

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2017 εως 30η Ιουνίου 2018 1η Ιουλίου 2016 εως 30η Ιουνίου 2017

 
 

 

 

5.6.Μικτό αποτέλεσμα ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Μικτό αποτέλεσμα  από πωλήσεις προϊόντων -401.591,00 -605.403,51 26.214,27 -980.780,24 -681.147,22 -1.988.497,33 -78.664,81 -2.748.309,36

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις εμπορευμάτων -47.367,17 2.780,70 0,00 -44.586,47 17.958,84 -3.817,41 0,00 14.141,43

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων  -58.715,78 -3.196,66 36.588,44 -25.324,00 -622,05 145.136,44 46.526,85 191.041,24

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

Σύνολο -507.673,95 -605.819,47 62.802,71 -1.050.690,71 -663.810,43 -1.847.178,30 -32.137,96 -2.543.126,69

Ποσά σε ευρώ

1η Ιουλίου 2017 εως 30η Ιουνίου 2018 1η Ιουλίου 2016 εως 30η Ιουνίου 2017
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6.Ενσώματα πάγια 

6.1  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2018 ο Όμιλος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα     

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2017 3.712.848,23 37.289.110,47 114.900.755,52 1.839.152,91 5.773.139,23 12.577.452,57 176.092.458,93

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.987.475,31 3.987.475,31

Αφαιρέσεις, απομειώσεις, πωλήσεις, 
καταστροφές, διαγραφές

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

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 283.815,27 27.365,00 6.675,44 -317.855,71 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2018 3.712.848,23 37.289.110,47 115.184.570,79 1.866.517,91 5.779.814,67 16.247.072,17 180.079.934,24

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2017 0,00 9.080.484,49 79.246.302,18 1.567.479,83 5.339.940,50 0,00 95.234.207,00

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές-τακτοποιήσεις

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

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 692.689,76 2.554.428,73 45.149,44 94.005,76 0,00 3.386.273,69

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 692.689,76 2.554.428,73 45.149,44 94.005,76 0,00 3.386.273,69

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2018 0,00 9.773.174,25 81.800.730,91 1.612.629,27 5.433.946,26 0,00 98.620.480,69

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2018 3.712.848,23 27.515.936,22 33.383.839,88 253.888,64 345.868,41 16.247.072,17 81.459.453,55

81.459.453,55Σύνολο 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 ευρώ και επί των αγροτεμαχίων των  θυγατρικών  εταιρειών SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε. προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000,00 και 11.500.000,00 αντίστοιχα.   
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6.2  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2017 ο Όμιλος 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα     

Οικόπεδα 
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα 

Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & 

Λοιπ. Μηχ. 
Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λ. 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση 

Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/06/2016 3.754.308,19 37.287.430,47 114.801.122,34 1.694.617,40 5.740.871,41 1.209.856,26 164.488.206,07 

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.645.712,82  11.645.712,82 

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων  -41.459,96  1.680,00  99.633,18  144.535,51  32.267,82  -278.116,51  -41.459,96 

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2017 3.712.848,23 37.289.110,47 114.900.755,52 1.839.152,91 5.773.139,23 12.577.452,57 176.092.458,93 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2016 0,00 8.387.375,37 76.730.897,83 1.529.059,31 5.238.021,54 0,00 91.885.354,05 

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές-τακτοποιήσεις 

0,00  0,00  -444,79  0,00  0,00  0,00  -444,79 

Τακτικές αποσβέσεις  0,00  693.109,12  2.515.849,14  38.420,52  101.918,96  0,00  3.349.297,74 

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 693.109,12 2.515.404,35 38.420,52 101.918,96 0,00 3.348.852,95 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2017 0,00 9.080.484,49 79.246.302,18 1.567.479,83 5.339.940,50 0,00 95.234.207,00 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2017 3.712.848,23 28.208.625,98 35.654.453,34 271.673,08 433.198,73 12.577.452,57 80.858.251,93 

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων               80.858.251,93 

 
 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 ευρώ και επί των αγροτεμαχίων των  θυγατρικών  εταιρειών SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε. προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψους ευρώ 1.600.000,00 και 11.500.000,00 αντίστοιχα.   
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6.3  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2018 η Εταιρεία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2017 2.727.531,09 37.134.328,31 88.359.810,33 1.677.117,40 5.765.358,78 18.856,04 135.683.001,95

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.304,56 293.304,56

Αφαιρέσεις, απομειώσεις, πωλήσεις, 
καταστροφές, διαγραφές

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

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 283.815,27 19.250,00 6.431,15 -309.496,42 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2018 2.727.531,09 37.134.328,31 88.643.625,60 1.696.367,40 5.771.789,93 2.664,18 135.976.306,51

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2017 0,00 9.032.848,72 70.844.417,91 1.556.772,79 5.336.438,50 0,00 86.770.477,92

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές-τακτοποιήσεις

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

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 685.383,70 1.227.381,47 23.381,15 92.961,17 0,00 2.029.107,49

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 685.383,70 1.227.381,47 23.381,15 92.961,17 0,00 2.029.107,49

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2018 0,00 9.718.232,42 72.071.799,38 1.580.153,94 5.429.399,67 0,00 88.799.585,41

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2018 2.727.531,09 27.416.095,89 16.571.826,22 116.213,46 342.390,26 2.664,18 47.176.721,10

47.176.721,10Σύνολο 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 ευρώ.  
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6.4  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2017  η Εταιρεία 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα   

Οικόπεδα 
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα 

Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & 

Λοιπ. Μηχ. 
Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λ. 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση 

Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/06/2016 2.727.531,09 37.132.648,31 88.260.177,15 1.666.117,40 5.735.258,53 25.400,00 135.547.132,48 

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  135.869,47  135.869,47 

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων  0,00  1.680,00  99.633,18  11.000,00  30.100,25  -142.413,43  0,00 

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2017 2.727.531,09 37.134.328,31 88.359.810,33 1.677.117,40 5.765.358,78 18.856,04 135.683.001,95 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2016 0,00 8.347.045,66 69.656.060,82 1.529.059,31 5.235.587,14 0,00 84.767.752,93 

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές-τακτοποιήσεις 

0,00  0,00  -444,79  0,00  0,00  0,00  -444,79 

Τακτικές αποσβέσεις  0,00  685.803,06  1.188.801,88  27.713,48  100.851,36  0,00  2.003.169,78 

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 685.803,06 1.188.357,09 27.713,48 100.851,36 0,00 2.002.724,99 

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2017 0,00 9.032.848,72 70.844.417,91 1.556.772,79 5.336.438,50 0,00 86.770.477,92 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2017 2.727.531,09 28.101.479,59 17.515.392,42 120.344,61 428.920,28 18.856,04 48.912.524,03 

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων               48.912.524,03 

 
 
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 ευρώ.   
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6.5  Ανάλυση αποσβέσεων  

 
Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων κατανεμήθηκαν στα αποτελέσματα ως εξής : 

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017 

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Αποσβέσεις κτιρίων 692.689,76 693.109,12 685.383,70 685.803,06

Αποσβέσεις μηχανημάτων 2.554.428,73 2.515.849,14 1.227.381,47 1.188.801,88

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 45.149,44 38.420,52 23.381,15 27.713,48

Αποσβέσεις επίπλων -λοιπού 
εξοπλισμού

94.005,76 101.918,96 92.961,17 100.851,36

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων

2.602,43 3.311,31 2.462,43 3.171,31

Σύνολο αποσβέσεων  παγίων 3.388.876,12 3.352.609,05 2.031.569,92 2.006.341,09

Κατανέμονται σε :

Κόστος Παραγωγής 2.714.020,88 3.159.722,95 1.378.895,77 1.824.605,98

Κόστος Αδράνειας  607.944,42 134.118,20 607.944,42 134.118,20

Έξοδα Διάθεσης 911,55 1.145,21 911,55 1.145,21

Έξοδα Διοίκησης 65.999,27 57.622,69 43.818,18 46.471,70

Σύνολο 3.388.876,12 3.352.609,05 2.031.569,92 2.006.341,09

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

30.06.2018 

342.428,91 341.728,91

2.284,01 2.284,01

0,00 0,00

344.712,92 344.012,92

285.894,49 285.579,58

2.602,43 2.462,43

288.496,92 288.042,01

56.216,00 55.970,91

Ο όμιλοςΛογισμικά προγράμματα

Κόστος Κτήσεως 30.06.2017

Προσθήκες 

Διαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης

Κόστος Κτήσεως 30.06.2018

Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2017

Τακτικές αποσβέσεις

Σύνολο αποσβεσθέντων 30.06.2018

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2018

Η εταιρεία
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30.06.2017 

Λογισμικά προγράμματα Ο όμιλος Η εταιρεία 

Κόστος Κτήσεως 30.06.2016 341.378,91 340.678,91 

Προσθήκες   1.050,00  1.050,00 

Διαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης  0,00  0,00 

Κόστος Κτήσεως 30.06.2017 342.428,91 341.728,91 

Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2016 282.583,18 282.408,27 

Τακτικές αποσβέσεις  3.311,31  3.171,31 

Σύνολο αποσβεσθέντων 30.06.2017 285.894,49 285.579,58 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2017 56.534,42 56.149,33 

 

Τα  άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το διαθέσιμο λογισμικό. 

 

8.Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Αξία κτήσης  30/06/2017 41.459,96 0,00 0,00 0,00

Αγορές χρήσης , Προσθήκες 36.281,71 41.459,96 0,00 0,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές

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

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

Σύνολο αξίας κτήσης  30/06/2018 77.741,67 41.459,96 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2018 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2018 77.741,67 41.459,96 0,00 0,00

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
Για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα έχει υιοθετηθεί  η μέθοδος κόστους. Ο όμιλος  εισέπραξε 

μισθώματα ποσού 213,79 από τις επενδύσεις σε ακίνητα. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε γήπεδα και δεν υφίστανται αποσβέσεις. 

Το κόστος κτήσης των επενδύσεων σε ακίνητα προσεγγίζει την εύλογη αξία κατά την 30.06.2018. 
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9. Λοιπές απαιτήσεις 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εγγυήσεις και προκαταβολές για διάφορες παροχές (ΔΕΗ-

ΟΤΕ κλπ). 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Δοσμένες εγγυήσεις σε Δ.Ε.Η 476.855,64 469.555,64 469.555,64 469.555,64

Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΥΑΛ 164,34 164,34 164,34 164,34

Δοσμένες εγγυήσεις για μίσθωση ακινήτων 130.538,83 130.538,83 130.538,83 130.538,83

Δοσμένες εγγυήσεις σε ταμείο Αττικής οδού 580,00 580,00 580,00 580,00

Δοσμένες εγγυήσεις σε ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ 150,00 150,00 150,00 150,00

Δοσμένες εγγυήσεις σε   RAINBOW 28,00 0,00 28,00 0,00

Προκαταβολές για αγορά παγίων  133.618,85 228.238,92 0,00 0,00

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 741.935,66 829.227,73 601.016,81 600.988,81

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

 

10.Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση  

Ο όμιλος στην 30.06.2018 κατείχε  333.333 τεμάχια μετοχών της τράπεζας Πειραιώς αξίας 973.332,36 ευρώ. 

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής: 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Υπόλοιπο απογραφής 1.433.333,19 1.073.333,23 0,00 0,00

Αγορά μετοχών  0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολο 1.433.333,19 1.073.333,23 0,00 0,00

Κέρδος/(Ζημία) από την αποτίμηση (460.000,83) 359.999,96  0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2018 973.332,36 1.433.333,19 0,00 0,00

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος της ζημίας από την αποτίμηση ύψους 133.400,24 € (460.000,83 Χ 29%) περιλαμβάνεται 

στο  κονδύλι    ‘‘Διαφορές  από  την  αποτίμηση  Διαθεσίμων  προς  πώληση  Χρηματοοικονομικών  περιουσιακών 

στοιχείων’’ της κατάστασης συνολικού εισοδήματος. 

‘Ετσι η ζημία από την αποτίμηση διαμορφώθηκε σε ποσό ευρώ 326.600,59 (460.000,83 € - 133.400,24 €). 
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11.Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 0,00 41.522.987,65 43.615.000,00

Σύνολο 0,00 0,00 41.522.987,65 43.615.000,00

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Υπόλοιπο απογραφής 0,00 0,00 43.615.000,00 43.615.000,00

Προσαρμογή στην εύλογη 0,00 0,00 -2.092.012,35 0,00

Συνολο 0,00 0,00 41.522.987,65 43.615.000,00

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Στη παρούσα χρήση  η διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποίησε μελέτη από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα  προκειμένου να 

προσδιορίσει  την  εύλογη  αξία  της  θυγατρικής  εταιρείας  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

μεταβάλλοντας το επίπεδο ιεραρχίας   της εύλογης αξίας  από το επίπεδο 1  στο επίπεδο 3 (βλ.σημ.4.4).Η ζημιά απο την 

προσαρμογή  στην  εύλογη  αξία  ποσού  ευρώ  2.092.012,35 και ο αναβαλλόμενος  φόρος,  που αναλογεί,  ποσού  ευρώ 

606.683,58  (2.092.012,35Χ29%) καταχωρήθηκαν  στα      «Λοιπά  συνολικά  έσοδα  μετά  από φόρους»  της κατάστασης 

συνολικού  εισοδήματος.  Έτσι  η  συνολική  ζημία  από  την  αποτίμηση  των  επενδύσεων  σε  θυγατρικές,  ποσού  ευρώ 

1.485.328,77 (2.092.012,35 - 606.683,58) καταχωρήθηκε, μέσω των λοιπών  συνολικών εσόδων μετά απο φόρους, στο 

«Αποθεματικό εύλογης αξίας» των ιδίων κεφαλαίων. 

  Ο συντελεστής προεξόφλησης για το έτος 2017-2018 κυμαίνεται μεταξύ του 5,52% και του 6,7%. 

 

12.Αποθέματα 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Εμπορεύματα 193.687,90 278.708,99 193.687,90 278.708,99

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 3.936.480,42 4.735.610,49 3.936.480,42 4.735.610,49

Υποπροϊόντα-Υπολείμματα 568.650,16 287.394,55 568.650,16 287.394,55

Παραγωγή σε εξέλιξη 938.794,21 990.106,17 938.794,21 990.106,17

Α΄και B' ύλες - υλικά συσκευασίας 1.631.134,96 781.067,49 1.207.099,53 684.717,06

Λοιπά αποθέματα 2.040.410,17 2.083.960,17 2.039.000,01 2.056.804,29

Σύνολο Αποθεμάτων 9.309.157,82 9.156.847,86 8.883.712,23 9.033.341,55

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

Υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη για τα αποθέματα του ομίλου και της εταιρείας.  
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13.Πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Πελάτες 5.622.157,18 6.698.153,78 4.905.861,96 5.554.914,58

Επιταγές μεταχρονολογημένες 1.170.948,21 491.129,32 1.170.948,21 491.129,32

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

Επιταγές σε καθυστέρηση 503.796,25 490.272,71 503.796,25 490.272,71

Μείον: προβλέψεις απομείωσης -1.117.582,22 -652.568,80 -1.117.582,22 -652.568,80

Σύνολο πελατών 6.191.478,85 7.039.146,44 5.475.183,63 5.895.907,24

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (πιστωτικό 
υπόλοιπο Φ.Π.Α)

1.647.009,36 1.224.446,78 0,00 131.705,02

Λοιπές απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο  294.162,61 243.248,43 121.286,45 121.655,56

Προκαταβολές σε προμηθευτές 103.532,06 101.709,71 103.532,06 101.709,71

Έξοδα επόμενων χρήσεων 54.740,27 41.014,15 45.209,79 32.344,23

Λοιπές απαιτήσεις  23.513,29 28.630,67 19.229,89 28.352,20

Σύνολο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 8.314.436,44 8.678.196,18 5.764.441,82 6.311.673,96

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης έχει ως ακολούθως:  

 

Όμιλος και Εταρεία

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2017 652.568,80

Πρόβλεψη απομείωσης 465.013,42

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 0,00

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις  που αναστράφηκαν 0,00

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου  2018 1.117.582,22

Μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων

 

 

 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Πελάτες   5.622.157,18  6.698.153,78  4.240.905,16  4.836.715,79 

Απαιτήσεις μεταξύ εταιρειών του ομίλου 0,00  0,00  664.956,80  718.198,79 

Επιταγές εισπρακτέες 1.674.744,46  981.402,03  1.674.744,46  981.402,03 

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

Υποσύνολο 7.309.061,07 7.691.715,24 6.592.765,85 6.548.476,04 

Μείον :Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.117.582,22) (652.568,80) (1.117.582,22) (652.568,80)

Σύνολο 6.191.478,85 7.039.146,44 5.475.183,63 5.895.907,24 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Δεν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι 
απομειωμένα 

5.590.069,04  5.998.616,23  5.204.168,64  5.527.307,95 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα:

Μέχρι - 90 ημέρες 453.686,34  807.654,24  123.291,52  253.541,05 

Από   91 - 180 ημέρες 12.181,00  156.238,32  12.181,00  38.420,59 

Από 181 - 360 ημέρες 66.032,79  76.637,65  66.032,79  76.637,65 

                          > 361         ημέρες 69.509,68  0,00  69.509,68  0,00 

Σύνολο 6.191.478,85 7.039.146,44 5.475.183,63 5.895.907,24 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Την 30η Ιουνίου 2018 και 30η Ιουνίου 2017 οι απαιτήσεις αναλύονται χρονικά ως κάτωθι: 

 

 

 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όμιλος έχει 

μεγάλο αριθμό πελατών. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες πώλησης 

πραγματοποιούνται με πελάτες με επαρκή πιστοληπτική  ικανότητα. Η πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθορίζεται 

από  τους  όρους  είσπραξης  που  αναφέρονται  κατά  περίπτωση  σε  κάθε  σύμβαση  πελάτη.  Το  ποσό  των  ευρώ 

69.509,68 αφορά σε απαιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε διακανονισμό. 

 

14.Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Ταμείο μετρητά 31.853,95 33.725,42 20.534,11 21.610,27

Καταθέσεις σε ευρώ 609.818,58 4.774.261,72 103.970,41 322.849,88

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 742,63 22.679,91 742,63 22.679,91

Σύνολο 642.415,16 4.830.667,05 125.247,15 367.140,06

Ο Όμιλος Η Έταιρεία

 
 
Τα διαθέσιμα  αντιπροσωπεύουν μετρητά και καταθέσεις  λογαριασμών όψεως διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

15.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  2
ας

  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). 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6
ης

 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 Διαμερίσματος Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 131/26.2.1973). 

Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  20
ης

  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 23
ης

 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 Διαμερίσματος Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 4266/28.12.1981). 

Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  24
ης

  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 Διαμερίσματος Αθηνών 

(Φ.Ε.Κ. 2966/25.6.1982). 

Με  απόφαση  της Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της 29
ης

  Δεκεμβρίου 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  5
ης

  Δεκεμβρίου  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 23
ης

  Δεκεμβρίου 1991,  το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 

755.700.000 δρχ. με την έκδοση 7.557.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ., έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε: 

α) κατά το ποσό 273.261.866 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των 

διατάξεων  του  Ν.  1731/87,  β)  κατά  451.375.717  δρχ.  με  κεφαλαιοποίηση  ειδικού  αφορολόγητου  αποθεματικού 

επενδύσεων, βάσει της Ε. 2665/87 και γ) κατά 31.062.417 δρχ. με κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού 

επενδύσεων, βάσει του ΝΔ. 1078/71. 

Με  απόφαση  της Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της 18
ης

  Δεκεμβρίου 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 17
ης

  Δεκεμβρίου 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 20
ης

  Δεκεμβρίου 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  21
ης

  Δεκεμβρίου  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) 
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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  ΝΔ  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  22
ας

  Δεκεμβρίου  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 «Διαφορές από αναπροσαρμογή 

αξίας  λοιπών  περιουσιακών  στοιχείων»  (Υπεραξία  Ν.2065/92)  και  μετατράπηκε  σε  ευρώ  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της 

εταιρείας, δηλαδή από δραχμές 4.149.246.304 σε ευρώ 12.176.805. 

Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των μετόχων  της  9ης  Νοεμβρίου 2002  το    μετοχικό    κεφάλαιο    αυξήθηκε  

κατά  ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.158.319,80) 

, διαιρεμένο   σε  τρία εκατομμύρια   οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξήντα έξι   μετοχές    (3.861.066), ονομαστικής 

αξίας  0,30 ευρώ  εκάστης, με κεφαλαιοποίηση α)της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 1.120.713,14 ευρώ και β) από 

αποθεματικό  –  διαφορά  από  έκδοση  μετοχών  υπέρ  το  άρτιο    37.606,66    ευρώ  ,  και  μετά    από  άθροιση  των 

παραπάνω κονδυλίων ευρώ 1.158.319,80. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 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  Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 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). 

Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  30  Ιουνίου  2017  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας 

μειώθηκε  κατά  το  ποσό  των  ευρώ  πενήντα  τριών    χιλιάδων  οκτακοσίων  δέκα  πέντε  και  ογδόντα    λεπτών 

(53.815,80)  λόγω  ακύρωσης  εκατόν  εβδομήντα  εννέα  χιλιάδων    τριακοσίων  ογδόντα  έξι  ιδίων  μετοχών  της 
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εταιρείας (179.386). 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Φεβρουαρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

μειώθηκε κατά  το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά    ευρώ (17.217,00) λόγω ακύρωσης 

πενήντα επτά  χιλιάδων  τριακοσίων ενενήντα ιδίων μετοχών της εταιρείας (57.390). 

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

πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι  ευρώ (15.549.156,00) διαιρούμενο σε 

πενήντα  ένα  εκατομμύρια  οκτακόσιες  τριάντα  χιλιάδες  πεντακόσιες  είκοσι  (51.830.520)  ονομαστικές  μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. 

 

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου (σε ευρώ) 

 

Αριθμός Φ.Ε.Κ. /ΓΕΜΗ
Ημερομηνία 

Γ.Σ

Με καταβολή 

μετρητών

Με κεφ/ση 

αποθεματικών

Με κεφ/ση 

υπεραξίας 

παγίων

Σύνολα

1322/1970 Ίδρυση ΑΕ 58.694,06 0 0 58.694,06

1561/22.8.1972 02.06.1972 29.347,03 0 0 29.347,03

131/26.02.1973 06.02.1973 73.367,57 0 0 73.367,57

3233/1.11.1977 20.06.1977 45.194,42 0 0 45.194,42

4266/28.12.1981 23.09.1981 206.603,08 0 0 206.603,08

2966/25.06.1982 24.05.1982 305.796,04 0 0 305.796,04

1550/25.05.1990 29.12.1988 428.466,62 0 0 428.466,62

4495/28.12.1990 05.12.1990 331.034,48 0 0 331.034,48

296/30.01.1992 23.12.1991 0 1.415.812,57 801.942,38 2.217.754,95

128/11.01.1994 18.12.1993 924.064,56 0 0 924.064,56

7211/30.12.1994 17.12.1994 0 1.583.456,23 726.706,65 2.310.162,88

230/16.01.1998 20.12.1997 0 2.598.928,83 0 2.598.928,83

282/20.01.1999 21.12.1998 0 1.321.964,58 1.060.389,06 2.382.353,64

695/29.01.2002 22.12.2001 0 0 265.036,84 265.036,84

12826/23.12.2002 09.11.2002 0 37.606,66 1.120.713,14 1.158.319,80

14009/29.12.2006 15.12.2006 0 140.461,72 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

842178/11.07.2017 30.06.2017 Μείωση   λόγω ακύρωσης  Ιδίων μετοχών  -53.815,80

1145950/14.03.2018 12.02.2018 Μείωση   λόγω ακύρωσης  Ιδίων μετοχών  -17.217,00

2.402.567,86 7.098.230,59 6.483.023,05 15.549.156,00

ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ
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16. Αγορά ιδίων μετοχών 

Με  τις  από    21  Δεκεμβρίου  2013  και  4  Δεκεμβρίου  2015  αποφάσεις  των  Τακτικών  Γενικών  Συνελεύσεων  των 

Μετόχων  της  εταιρείας    αποφασίσθηκε  η  αγορά  ιδίων  μετοχών  της  εταιρείας.  Η  εταιρεία  κατά  τη  διάρκεια  της 

χρήσης δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών. Με  αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

30.06.2017  και  β)της  Τακτικής  Γενικής  συνέλευσης  των  μετόχων  της  12.02.2018  ακυρώθηκαν  179.386  και  57.390 

τεμάχια ιδίων μετοχών. Η ακύρωση πραγματοποιήθηκε στην χρήση με τις απο 11.07.2017 και 14.03.2018 εγκρίσεις του 

ΓΕΜΗ. Το σύνολο των  ιδίων μετοχών που κατείχε ο όμιλος και η εταιρεία  την 30.06.2018 ανέρχεται σε 76.156  ίδιες 

μετοχές με συνολικό κόστος κτήσης 9.349,19 €. 

 

17. Λοιπά Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον  

 

17.1 Λοιπά αποθεματικά 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Τακτικό αποθεματικό 2.634.585,16 2.606.718,96 2.314.432,79 2.314.432,79

Εκτακτα αποθεματικά  1.864.050,33 1.864.050,33 1.864.050,33 1.864.050,33

Αφορόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων 
διατάξεων

13.985.637,60 13.985.637,60 13.985.637,60 13.985.637,60

Αποθεματικά από ειδικώς 
φορολογηθέντα έσοδα

659.372,23 659.372,23 659.372,23 659.372,23

Διαφορά από εκποίηση ιδίων μετοχών  -3.301.692,45 -3.325.849,65 -3.301.692,45 -3.325.849,65

Σύνολο 15.841.952,87 15.789.929,47 15.521.800,50 15.497.643,30

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

17.2 Αποθεματικό εύλογης αξίας  

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Αποθεματικό εύλογης αξίας   0,00 0,00 27.003.989,23 28.489.318,00

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

Το ανωτέρω αποθεματικό αναλύεται ως εξής:

Υπεραξία από προσαρμογή στην εύλογη 40.125.800,00

Αναβαλλόμενος φόρος -11.636.482,00

Υπόλοιπο 30.06.2017 28.489.318,00

Προσαρμογή στην εύλογη

Υπεραξία -2.092.012,35

Αναβαλλόμενος φόρος 606.683,58 -1.485.328,77

Υπόλοιπο 30.06.2018 27.003.989,23
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17.3 Αποτελέσματα σε νέον 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Αποτελέσματα εις Νέον  -48.089.109,41 -44.672.053,63 -53.185.069,45 -49.569.715,52

Σύνολο -48.089.109,41 -44.672.053,63 -53.185.069,45 -49.569.715,52

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 

18.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

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Παρούσα αξία υποχρεώσεων  506.420,66 497.098,26 499.173,28 491.688,13

Έυλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 
προγράμματος

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

Κατάσταση αποθεματοποίησης 

Πλεόνασμα/(Έλλειμμα)
(506.420,66) (497.098,26) (499.173,28) (491.688,13)

Πλεόνασμα/ (Έλλειμμα) του Προγράμματος 
καθορισμένων Παροχών

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

Υποχρέωση Καταχωρούμενη στον 

Ισολογισμό
(506.420,66) (497.098,26) (499.173,28) (491.688,13)

Ο Όμιλος Η εταιρεία

 

 

Συστατικά της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2016 

30.06.2017

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 23.442,42 31.842,74 22.624,97 31.202,53

Κόστος τόκων  5.468,08 7.717,07 5.408,57 7.669,63

Κόστος διακανονισμού 0,00 -409,83 0,00 0,00

Τερματικές Παροχές/Επίδραση 
Περικοπής/Διακανονισμού

11.088,78 91.287,71 9.666,10 90.877,88

Καθαρό έξοδο χρήσης 39.999,28 130.437,69 37.699,64 129.750,04

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης έχουν ως εξής: 

Ο Όμιλος Η εταιρεία
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Μεταβολές στην καθαρή 

υποχρέωση/(απαίτηση) στην κατάσταση 

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2016 

30.06.2017

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στην αρχή της 
χρήσης

497.098,26 493.567,89 491.688,13 488.845,41

Πραγματική συνεισφορά καταβληθείσα από την 
Εταιρεία

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

Παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία  -17.119,33 -126.907,32 -15.285,14 -126.907,32

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης  39.999,28 130.437,69 37.699,64 129.750,04

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες  -13.557,55 0,00 -14.929,35 0,00

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) κατάστασης 

οικονομικής θέσης 
506.420,66 497.098,26 499.173,28 491.688,13

Ο Όμιλος Η εταιρεία

 Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει ως εξής:

 

Οι κυριότερες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπού είναι οι εξής:

30.06.2018 30.06.2017

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,28% 1,10%

Πληθωρισμός  2,0% 2%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,4% 2%
 

 

19.Δανεισμός 

19.1 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Τραπεζικά δάνεια 56.484.869,66 57.346.108,56 43.679.869,66 43.183.344,10

Ομολογιακά δάνεια 0,00 9.196.538,46 0,00 0,00

Σύνολο 56.484.869,66 66.542.647,02 43.679.869,66 43.183.344,10

Ο  Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 

19.2 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Τραπεζικά δάνεια 1.537.091,98 320,13 1.537.091,98 320,13

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτεές στην επόμενη χρήση

11.429.999,92 1.734.000,00 0,00 0,00

Δουλευμένοι τόκοι 348.937,36 749.022,41 116.358,90 0,00

Σύνολο 13.316.029,26 2.483.342,54 1.653.450,88 320,13

Η ΕταιρείαΟ  Όμιλος
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Ενηλικίωση δανειακών υποχρεώσεων 
 

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 1.886.029,34 1.653.450,88 11.429.999,92 0,00 13.316.029,26 1.653.450,88

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 10.151.584,15 3.022.834,15 10.151.584,15 3.022.834,15

Πάνω από 5 έτη  0,00 0,00 46.333.285,51 40.657.035,51 46.333.285,51 40.657.035,51

Σύνολα 1.886.029,34 1.653.450,88 67.914.869,58 43.679.869,66 69.800.898,92 45.333.320,54

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Συνολα Δανεισμού

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

εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας  προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους  49.099.778,36 ευρώ. 

Επί  των  αγροτεμαχίων  των  θυγατρικών  εταιρειών  «SELECTED  VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  Α.Ε»    έχει  εγγραφεί  προσημείωση  υποθήκης  ύψους  1.600.000  ευρώ  και 

11.500.000 αντίστοιχα. Επιπλέον έχει ενεχυρασθεί α)το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών 

«SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και   «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε»    καθώς 

επίσης και  το σύνολο  των  μετοχών  τους και β)  έχουν  ενεχυρασθεί  οι  λογαριασμοί  εσόδων  των ως άνω θυγατρικών 

εταιρειών καθώς και οι λογαριασμού εσόδων και μετοχικού κεφαλαίου  της  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» καθώς 

και τα δικαιώματα είσπραξης των απαιτήσεων  από τη σύμβαση διαχείρισης μεταξύ της «SELECTED VOLT A.E» και 

της  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε».  Επιπλέον  για  την  εξασφάλιση  του  βραχυπροθέσμου  δανεισμού  των  ύψους 

851.666,68 ευρώ έχουν ενεχυρασθεί αποθέματα κόστους  944.998,37 ευρώ.Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τραπεζικών 

δανείων  κατά  την  30.06.2018  που  καλύπτεται  με  εμπράγματες  ασφάλειες  και  ενέχυρα  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

69.115.473,62  ευρώ  και  αναλύεται  σε  ποσό  44.647.895,24  ευρώ  που  αφορά  στη  μητρική  εταιρεία,  σε  ποσό 

6.634.635,38 ευρώ  που αφορά στη θυγατρική  εταιρεία «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε  

ποσό 3.310.825,00  που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» και σε ποσό 14.522.118,00 

που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.» 

Ο  όμιλος  προέβη  σε  ρύθμιση  των  δανειακών  υποχρεώσεων  των  εταιρειών  SELECTED  VOLΤ  και  ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ.  Οι  πρόσθετες  πράξεις  των  ρυθμίσεων  υπεγράφησαν    την  31.07.2018.  Ηδη  μετά  την  μετά  την 

αναδιάρθρωση  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  βραχυπρόθεσμου  δανεισμού  ποσού  ευρώ  9,085  εκατ.  έχει  καταστεί 

μακροπρόθεσμο κατά την ημερομηνία κατάρτισης της οικονομικής έκθεσης.  

Επίσης  στις  28/9/2018  πραγματοποιήθηκε  η  1η  συνεδρίαση  της  Επενδυτικής  Επιτροπής  του  Ταμείου  Αστικής 

Ανάπτυξης Θεσσαλίας υπό τα νέα του μέλη κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκε ενημέρωση για το αίτημα 

της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε για   τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του 

δανείου JESSICA (Θ/1/2014) με αναδρομική ισχύ από 10/6/2018. 

Η εταιρεία προέβη σε ρύθμιση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της υπογράφοντας  Συμφωνία Εξυγίανσης 

με τις πιστώτριες τράπεζες.  

Η συμφωνία συζητήθηκε  την 20
η
  Σεπτεμβρίου 2017 στο  Πολυμελές  Πρωτοδικείο Αθηνών για άμεση  επικύρωση 

σύμφωνα με το  άρθρο 106β του Ν.3588/2007  το οποίο και εξέδωσε την υπ' αριθ. 63/2018 απόφαση με την οποία 

απέρριψε την αίτηση επικύρωσης.  

Κατόπιν  τούτου  η  εταιρεία  προχώρησε  στην  άσκηση  εφέσεως  ενώπιον  του  Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών  όπου 
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αναμένεται η απόφασή του για την επικύρωση της συμφωνίας, κατά συνέπεια μέχρι την απόφαση του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών η επιτευχθείσα συμφωνία εξυγίανσης με τις πιστώτριες Τράπεζες που συμβλήθηκαν, βρίσκεται 

σε ισχύ. 

Η συμφωνία προβλέπει εκτός από την αποπληρωμή  του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων μέχρι το 2035 και 

τη  χρηματοδότηση της εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης. 

              

20.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  

Αφορούν  επενδύσεις  που  πραγματοποιήθηκαν  από  τον  όμιλο  και  την  εταιρεία  κάνοντας  χρήση  αναπτυξιακών 

νόμων.  Το    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.  

21.Ανάλυση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Προμηθευτές  13.367.015,96 4.715.513,41 12.509.911,59 3.977.520,28

Επιταγές πληρωτέες 3.822,68 15.139,20 3.822,68 15.139,20

Σύνολο προμηθευτών 13.370.838,64 4.730.652,61 12.513.734,27 3.992.659,48

Προκαταβολές πελατών 162.215,03 110.904,32 162.215,03 110.904,32

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 379.380,01 390.867,14 370.605,81 382.846,77

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 93.828,63 106.192,40 58.475,92 31.579,77

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 175.221,28 157.569,69 133.816,17 123.456,51

Οφειλόμενες αποζημιώσεις προσωπικού 31.629,57 65.922,32 31.629,57 65.922,32

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 320.287,00 542.933,82 304.935,68 536.904,29

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  967,37 44,43 646,30 44,43

Αγορές υπό τακτοποίηση 319,20 0,00 319,20 0,00

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων
14.534.686,73 6.105.086,73 13.576.377,95 5.244.317,89

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 Διευκρινίζεται ότι : 

α)Στο  ποσό  των  ευρώ  12.509.911,59  των  προμηθευτών,  περιλαμβάνονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  ΔΕΗ 

ποσού 10.101.880,03. 

α)Τα  έξοδα  χρήσεως  δουλευμένα    με  ποσά  ευρώ  320.287,00  και  304.935,68    για  τον  όμιλο  και  την  εταιρεία 

αντίστοιχα  αφορούν  σε  δαπάνες  της  τρέχουσας  χρήσης    01.07.2017–30.06.2018  που  καταχωρήθηκαν  μετά  την 

30.06.2018 και καταλογίστηκαν στην τρέχουσα χρήση για τον ορθό υπολογισμό του βιομηχανικού κόστους. Κατά 

την  αντίστοιχη  προηγούμενη  χρήση  ήτοι  από  01.07.2016  έως  30.06.2017  τα  ποσά  των  αντίστοιχων  εξόδων 

ανήλθαν στο ποσό των 542.933,82  και 536.904,29  για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα. 
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Ανάλυση εξόδων χρήσεως δουλευμένων:  

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Kαταλογισμένα έξοδα από παροχές τρίτων
(Δ.Ε.Η κ.λ.π)

288.694,45 469.328,83 274.454,32 468.370,37

Καταλογισμένα έξοδα από αμοιβές τρίτων 0,00 6.563,45 0,00 1.500,00

Καταλογισμένα έξοδα από φόρους τέλη 21.839,76 39.276,54 21.666,36 39.268,92

Καταλογισμένα διάφορα έξοδα 9.216,58 24.019,00 8.815,00 24.019,00

Kαταλογισμένοι τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές υπο τακτοποίηση 0,00 3.746,00 0,00 3.746,00

Εσοδα επομενων χρησεων 536,21 0,00 0,00 0,00

Σύνολο καταλογισμένων εξόδων 320.287,00 542.933,82 304.935,68 536.904,29

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

. 

22.Ανάλυση άλλων εσόδων 

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Επιδοτήσεις για εκπαίδευση προσωπικού  0,00 39.475,79 0,00 39.475,79

Έσοδα από ενοίκια 4.188,79 2.513,00 14.943,00 13.481,00

Έσοδα από εκμίσθωση προσωπικού 0,00 0,00 143.600,00 160.402,00

Συναλλαγματικές διαφορές 30.879,44 13.322,48 30.879,44 13.322,48

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 450.440,42 455.887,90 77.795,41 83.242,89

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών (μεταφορές) 1.329,80 292,53 12.538,77 20.606,65

Εκπτώσεις σε κατανάλωση ενέργειας 
προηγ.χρήσεων

181.743,49 0,00 181.743,49 0,00

Λοιπά έσοδα  792,70 7.828,61 774,69 7.340,73

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 56.981,45 15.387,80 7.851,50 7.404,92

Εσοδα διακοπτόμενου φορτίου ηλεκτρικής 
ενέργειας

294.352,33 451.095,78 294.352,33 451.095,78

Σύνολο άλλων Εσόδων 1.020.708,42 985.803,89 764.478,63 796.372,24

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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23.Ανάλυση άλλων εξόδων 

 

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Συναλλαγματικές διαφορές 25.276,02 16.234,70 25.276,02 16.234,70

Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού 114.858,51 257.289,95 114.858,51 257.289,95

Έξοδα αδράνειας 866.740,60 366.277,09 866.740,60 366.277,09

Μεταβατικό τέλος ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασμού

94.743,90 118.948,17 0,00 0,00

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 124.988,79 125.764,13 124.174,38 124.949,72

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 54.637,36 27.034,41 38.385,78 15.496,74

Φόροι προηγουμένων χρήσεων 0,00 226.971,49 0,00 226.971,49

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 17.031,10 9.824,70 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα 10.382,84 30.926,06 4.565,57 27.063,37

Προβέψεις για απόσβεση προκαταβολών παγίων 
στοιχείων

0,00 219.930,00 0,00 219.930,00

Σύνολο άλλων Εξόδων 1.308.659,12 1.399.200,70 1.174.000,86 1.254.213,06

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

. 

 
24. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους 

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

 'Εσοδα από τόκους 1.339,52 11.616,32  1.339,52 319,98

 Τόκοι αναλογιστικής μελέτης (5.468,08) (7.717,07) (5.408,57) (7.669,63)

 Χρεωστικοί τόκοι (1.451.902,79) (2.544.698,42) (769.760,35) (1.827.341,77)

 Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους (1.456.031,35) (2.540.799,17) (773.829,40) (1.834.691,42)

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος
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25.Φόρος εισοδήματος 

25.1  Ανάλυση Φόρου Εισοδήματος 

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

Αναβαλλόμενος φόρος  157.167,72 (220.547,92) 75.539,54 (114.527,58)

Φόρος εισοδήματος (293.410,96) (291.708,40) 0,00 0,00

Σύνολο (136.243,24) (512.256,32) 75.539,54 (114.527,58)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 

25.2 Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων - υποχρεώσεων 

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Από υπεραξία γηπέδων  177.053,63 177.053,63 115.752,27 115.752,27

Από υπεραξία κτιρίων -7.341.852,90 -7.428.764,70 -7.343.474,72 -7.430.049,66

Από υπεραξία τεχνικών εγκατ/σεων κτιρίων  -3.712.024,66 -3.777.381,01 -3.738.478,65 -3.726.866,26

Από μεταφορικά μέσα -81,78 -81,78 0,00 0,00

Από έξοδα εγκατάστασης 26,49 207,39 26,49 207,39

Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 146.861,99 144.158,49 144.760,26 142.589,56

Από εύλογη αξία 297.733,56 164.333,32 -11.029.798,42 -11.636.482,00

Από εισφορά αλληλεγγύης από ΑΠΕ 0,01 30.378,82 0,00 0,00

Από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 176.799,69 178.231,74 176.799,69 178.231,74

Από τόκους 0,00 -34.168,59 0,00 0,00

Από επιδότηση εργοδοτικών εισφορών -124.671,74 -124.671,74 -124.671,74 -124.671,74

Από διάφορα έξοδα -0,01 -19,25 -0,01 -19,25

Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 184.314,95 184.314,95 184.314,95 184.314,95

Σύνολο -10.195.840,77 -10.486.408,73 -21.614.769,88 -22.296.993,00

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
25.3  Ανάλυση ανέλεγκτων χρήσεων 

 

Εταιρείες Ανέλεγκτες  χρήσεις

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.Β.Ε.    ---

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24.03.2009 - 30.06.2010

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 08.07.2008 - 30.06.2010

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.
29.05.2009 - 30.06.2010 & 01.07.2014 - 
30.06.2015 & 01.07.2015 - 30.06.2016
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Για τη χρήση που έληξε την 30.06.2018 , η Εταιρεία και οι θυγατρικές της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε, 

που  οι  ετήσιες  οικονομικές  τους  καταστάσεις  ελέγχονται  υποχρεωτικά  από  Νόμιμο  Ελεγκτή  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του Ν.2190/1920, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» που προβλέπεται 

στην παρ. 1  του  άρθρου 65Α  του Ν.4174/2013 και  την  υπ’ αριθμό ΠΟΛ.1124/2015,  και  το οποίο  εκδίδεται   στο 

πλαίσιο του ειδικού φορολογικού ελέγχου που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής  διαχείρισης, 

με  σκοπό  τη  διαπίστωση  της  συμμόρφωσης  της    εταιρείας  ,  από  κάθε  ουσιώδη  άποψη,  με  τις  ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι την 31.12.2017 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 30.06.2012 σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για  την χρήση 30.06.2017 και χορηγήθηκαν οι 

σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία και στις θυγατρικές της  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ    ,  SELECTED  VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ    και  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές Καταστάσεις των  θυγατρικών  εταιρείας και του Ομίλου. 

Για τη χρήση  30.06.2018   ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου, η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν  σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 

πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

26.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. 

 

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

01.07.2017  

30.06.2018

01.07.2016 

30.06.2017

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

-3.076.221,73 -5.697.014,16 -3.630.283,28 -6.018.232,10

Σταθμισμένος Μ.Ο μετοχών  51.754.364 51.754.783 51.754.364 51.754.783

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - Βασικά        -0,0594 -0,1101 -0,0701 -0,1163

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - 
Απομειωμένα

-0,0594 -0,1101 -0,0701 -0,1163

O  Όμιλος Η Έταιρεία

 

27.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

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

την καθαρή θέση του ομίλου και της εταιρείας . 
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28. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

144.536,00

936,00

20.254,97

663.731,04

952,80

648.818,38

15.185,62

550.007,60

83.650,56

4.105.587,60

Απαιτήσεις  Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας  Α.Ε.Β.Ε  από  Επίλεκτο Βιοαέριο 
Φαρσάλων Α.Ε.

Απαιτήσεις Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. από  Επίλεκτο Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε.

Απαιτήσεις  Selected Volt A.E.από Επιλεκτο Ενεργειακή Α.Ε. 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε σε 
Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.

Πωλήσεις  αγαθών υπηρεσιών Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε σε Selected 
Volt A.E.

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών  Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας  Α.Ε.Β.Ε σε Επίλεκτο 
Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε.

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. σε Selected Volt Α.Ε.

Απαιτήσεις Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε από Eπίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.

Απαιτήσεις  Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας  Α.Ε.Β.Ε από Selected Volt A.E.

Απαιτήσεις Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε. από Selected Volt A.E.

 
 

 

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

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 165.776,97 191.684,12

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 780,00 100.909,93 780,00 100.909,93

Σύνολα 780,00 100.909,93 166.556,97 292.594,05

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Από θυγατρικές  0,00 0,00 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 177.407,58 167.221,50 166.043,58 155.857,50

Σύνολα 177.407,58 167.221,50 166.043,58 155.857,50

 
 

Απαιτήσεις 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Από θυγατρικές  0,00 0,00 664.956,80 718.198,79

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 142.505,16 144.230,76 142.505,16 144.230,76

Σύνολα 142.505,16 144.230,76 807.461,96 862.429,55
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Υποχρεώσεις 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 139.498,18 108.504,40 139.498,18 108.504,40

Σύνολα 139.498,18 108.504,40 139.498,18 108.504,40

 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της 

εταιρείας
30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών διοίκησης

426.220,19 397.018,16 161.220,19 167.018,16

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
διοίκησης

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

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη διοίκησης

86.584,61 58.862,44 27.544,75 5.317,79

 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Ο όμιλος προέβη σε ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε και SELECTED VOLΤ Α.Ε.Ε. Οι πρόσθετες πράξεις  των ρυθμίσεων υπεγράφησαν    την 31.07.2018. Επίσης 

στις 28/9/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης 

Θεσσαλίας υπό τα νέα του μέλη κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκε ενημέρωση για το αίτημα της εταιρείας 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  Α.Ε  για    τροποποίηση  του  προγράμματος  αποπληρωμής  του  δανείου 

JESSICA (Θ/1/2014) με αναδρομική ισχύ από 10/6/2018.  

 

Την  25  Οκτωβρίου  2018    επρόκειτο  να  συζητηθεί    στο    Τριμελές  Εφετείο  Αθηνών  η  έφεση  κατά  της  υπ'  αριθ. 

63/2018  με  την  οποία  το  Πρωτοδικείο  Αθηνών  απέρριψε  την  αίτηση  για  άμεση    επικύρωση  της    Συμφωνίας 

Εξυγίανσης σύμφωνα με το  άρθρο 106β του Ν.3588/2007  

Κατά  την  ως  άνω  δικάσιμο  η  συζήτηση  της  υποθέσεως  ματαιώθηκε  ένεκα  της  απεργίας  των  δικαστικών 

υπαλλήλων. Την 26.10.2018 κατατέθηκε εκ νέου κλήση με προτίμηση, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για 

την 13.12.2018. 

Η από 16.06.2017 συμφωνία εξυγίανσης,  ισχύει από την υπογραφή της παρούσας, υπό την διαλυτική αίρεση της 

μη  επικύρωσής  της  από  το  αρμόδιο  Πτωχευτικό  Δικαστήριο  ή  της  ευδοκίμησης  τυχόν  τριτανακοπής  κατά  της 

αποφάσεως, που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης.  



 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 
SELECTED TEXTILES  S.A. 
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Ανακοινώσεις της εταιρείας κατά το άρθρο 10 του Ν.3401/2005 

Ημερομηνία Θέμα Διαδικτυακός τόπος

04.07.2017 Γνωστοποίηση αλλαγής Δ/ντή πωλήσεων  www.stiafilco.com

20.07.2017 Ακύρωση Ιδίων μετοχών www.stiafilco.com

21.09.2017
Γνωστοποίηση κατάθεσης αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης 
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

www.stiafilco.com

30.10.2017 Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου www.stiafilco.com

04.12.2017 Δήλωση αγορασθέντων ιδίων μετοχών www.stiafilco.com

12.12.2017 Τροποποιήση οικονομικού ημερολογίου  www.stiafilco.com

22.12.2017 Σχέδια αποφάσεων Γ.Σ 13.01.2018  www.stiafilco.com

22.12.2017 Αριθμός μετοχών Γ.Σ www.stiafilco.com

22.12.2017 Εντυπο Πληρεξουσιότητας Γ.Σ www.stiafilco.com

22.12.2017 Πρόσκληση Γ.Σ 13.01.2018 www.stiafilco.com

15.01.2018 Ανακοίνωση Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 13.01.2018 www.stiafilco.com

13.02.2018 Δελτίο Τύπου Επαναληπτικής   Γενικής Συνέλευσης 12.02.2018 www.stiafilco.com

13.02.2018 Γνωστοποίηση σύνθεσης νέου Δ.Σ  www.stiafilco.com

13.02.2018 Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου www.stiafilco.com

09.03.2018 Γνωστοποίηση άσκησης Έφεσης ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Αθηνών   www.stiafilco.com

23.03.2018 Ακύρωση Ιδίων μετοχών www.stiafilco.com

02.05.2018 Φορολογικό Πιστοποιητικό χρ .2016-2017 www.stiafilco.com

08.05.2018 Ανακοίνωση Μερικού φορολογικού ελέγχου  χρ.2011-2017  www.stiafilco.com
 

 
 

Διαδικτυακός 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  της. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών  εταιρειών 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  SELECTED  VOLT  AΝΩΝΥΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  Α.Ε  αναρτώνται  στο  διαδίκτυο    στις  διευθύνσεις  www.selectedenergy.gr 

,www.selectedvolt.gr, www.selectedbiogas.gr αντίστοιχα. 

Υπεύθυνοι κατάρτισης  

Υπεύθυνοι  για  την  κατάρτιση  των  ετησίων  οικονομικών  καταστάσεων  της  χρήσης    01/07/2017  -  30/06/2018  και  την 

ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ,  Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  και Διευθύνων Σύμβουλος. 

  ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών.  

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                        Ο Αντιπρόεδρος  του  Δ.Σ.                     Η υπεύθυνη    οικονομικών  

 και Διευθύνων Σύμβουλος                      και Διευθύνων Σύμβουλος                           υπηρεσιών  

 

 

    ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ                  ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 


