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1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η Εταιρεία « ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.Β.Ε » µε το διακριτικό τίτλο «STIAFILCO» 
ιδρύθηκε το 1970 (ΦΕΚ 1322/17.9.70) και είναι εγκατεστηµένη σε µισθωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις 

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

στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1419/06/Β/86/43 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. 

 

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

κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και η παραγωγή παντός είδους νήµατος και άλλων 

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

επεξεργασία προϊόντων τρίτων κ.ά.. 

 

Η εταιρεία  λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών». 

 

Τό 1991, οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατόπιν αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε 

µε ∆ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Έτσι εισήχθησαν συνολικά 1.128.000 κοινές ανώνυµες 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία.  

 

H Εταιρεία απασχολεί  557 άτοµα και αποτελεί µία από τις λίγες εταιρίες 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 στις 

παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Φάρσαλα, τη Λιβαδειά,  και τη Λαµία. Πιο συγκεκριµένα, η 

οργάνωση παραγωγής περιλαµβάνει: 

 

Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάµβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών 

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

Τέσσερα Κλωστήρια συνολικής δυναµικότητας 92.672 αδραχτιών 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). 
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1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η Εταιρεία ασχολείται: 

Με την εκκόκκιση σύσπορου βαµβακιού 

Με την εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος 

Με την παραγωγή νηµάτων 

Με το εξευγενισµό νηµάτων 

 

1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Η Εταιρεία διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση της Εταιρείας της 14ης Ιανουαρίου  2005 . Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

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

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

µέλος 

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

4.Απόστολος Χρ. ∆οντάς Εκτελεστικό µέλος 

5.Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος Μη εκτελεστικό µέλος 

6.Τριαντάφυλλος Αντ. Ελευθερίου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

7.Σπύρος Σταύρου Σαραντόπουλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
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1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ    :      30η Σεπτεµβρίου 2005 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ                                                                    :      3 µήνες 

ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                       :          Ενδιάµεσες  Α  ́τριµήνου 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ                                          :   www.stiafilco.com 

EMAIL                                                                           : epil@stiafilco.com  

  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

της εταιρείας της 22ας Νοεµβρίου 2005.  
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2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και  30ης Σεπτεµβρίου 2004 

 

     

  30.09.2005  30.09.2004 

 Σηµειώσεις    

Έσοδα από Πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες          8  11.167.092,15 8.709.191,28

Κόστος Πωλήσεων  (10.730.731,61) (9.676.380,66)

Μικτό αποτέλεσµα  436.360,54 -967.189,38

Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως  102.700,50 46.155,33

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  (283.446,83) (272.851,80)

Έξοδα λειτουργίας ∆ιάθεσης  (149.837,28) (200.847,04)

Λοιπά Έσοδα - Έξοδα (καθαρά)  48.822,37  39.463,14 

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως  154.599,30  (1.355.269,75)

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Έσοδα (καθαρά)         24 (29.172,98) (82.544,92)

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως  προ φόρων  125.426,32  (1.437.814,67)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις         25 (59.216,80) (96.168,86)

Τρέχων  φόρος περιόδου         25 (40.136,42) 0,0 

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου  26.073,10  (1.533.983,53)

Κέρδη Ανά Μετοχή  0,0006 -0,036

Σταθµισµένος Μέσος Όρος Αριθµού µετοχών  44.450.416 42.971.726
 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε  

 8

3.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 και  30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

   30.09.2005  30.06.2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Πάγιο Ενεργητικό Σηµειώσεις    
 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.1 65.388.378,88 64.046.806,42
 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 9.2 13.237,23 14.436,21
 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 11 365.690,43 365.665,43
 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 21 627.268,83 710.266,24
 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 66.394.575,37 65.137.174,30
     
     
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
 Αποθέµατα 14 14.838.574,91 18.449.772,31
 Απαιτήσεις από Πελάτες  12 11.424.525,98 11.775.744,92
 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0,00 102.687,17
 Λοιπές Απαιτήσεις                                                          13 3.078.943,34 6.264.520,60
 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 15 357.985,09 747.347,52
 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 29.700.029,32 37.288.092,72
     
     
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 96.094.604,69 102.425.267,02
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Καθαρή Θέση    
 Μετοχικό Κεφάλαιο 16 13.335.124,80 13.335.124,80
 ∆ιαφορά Από 'Έκδοση Μετοχών Υπέρ το 'Άρτιο 17.α 17.354.983,21 17.354.983,21
 Αποθεµατικά 17.β 17.318.646,25 17.318.646,25
 Αποτελέσµατα Εις Νέον 19.133.510,83 18.313.728,90
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 67.142.265,09 66.322.483,16
     
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  23 972.279,33 1.159.634,58
 Έσοδα εποµένων χρήσεων 0,00 0,00
 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 22 11.625.771,38 12.473.398,45

 Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζόµενους µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία 21 1.158.252,59 1.196.609,46

 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 13.756.303,30 14.829.642,49
     
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 1.724.047,81 6.634.000,98
 Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 20 12.697.983,30 13.905.769,84
 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  19 774.005,19 733.370,55
 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 15.196.036,30 21.273.141,37
     
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 96.094.604,69 102.425.267,02
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 4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 Υπόλοιπο την 30η  Ιουνίου 
2004   13.335.124,80 17.354.983,21 2.314.432,79 17.478.943,38 -3.391.904,73 21.215.189,33 68.306.768,78

 Καθαρά αποτελέσµατα                -3.098.213,91 -3.098.213,91

 Εκποίηση ιδίων µετοχών             3.391.904,73  3.391.904,73

 ∆ιαφορά από εκποίηση ιδίων 
µετοχών          -2.480.277,64     -2.480.277,64

 ∆ιαφορά από υποτίµηση 
αποθεµάτων                 196.753,48 196.753,48

 Κέρδη από πώληση χρεογράφων          5.547,72     5.547,72

 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005  13.335.124,80 17.354.983,21 2.314.432,79  15.004.213,46  0,00  18.313.728,90 66.322.483,16

   Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολόγητα και 
λοιπά αποθεµατικά   Ίδιες µετοχές 

Αποτελέσµατα 
κέρδη /ζηµίες εις 

νέον 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005  13.335.124,80 17.354.983,21 2.314.432,79 15.004.213,46 0,00 18.313.728,90 66.322.483,16

          

 Καθαρά αποτελέσµατα                26.073,10 26.073,10

 Μείωση αναβαλλόµενης 
φορολογίας                793.708,83 793.708,83

 Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 
2005   13.335.124,80 17.354.983,21 2.314.432,79  15.004.213,46  0,00  19.133.510,83 67.142.265,09
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5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

(1/7/2005 ΚΑΙ 1/7/2004  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
(Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Π.Χ.Π.) 

 
 01/07/2005 01/07/2004 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΕΛΠ  49.160.928,06 49.480.868,11

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων 35.137.722,69 35.137.722,69

Μεταφορά επιχορηγήσεων σε έσοδα επόµενων χρήσεων  -1.313.502,53 -1.176.936,85

Επίδραση από τη µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης 
ως πάγια στοιχεία ενεργητικού -463.822,51 -463.822,51

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων -842.513,70 -1.039.267,18

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -919.236,96 -919.236,96

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού βάσει αναλογιστικής 
µελέτης -1.371.353,26 -1.371.353,26

Αναβαλλόµενη φορολογία -11.341.205,26 -11.341.205,26

∆ιαγραφή υπεραξίας ακινήτων  Ν.2065/92 -2.508.234,98 0,00

Αποτελέσµατα περιόδου (κέρδη περιόδου) 783.701,61 0,00

Σύνολο διορθωτικών αλλαγών  17.161.555,10 18.825.900,67

ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆.Π.Χ.Π. 66.322.483,16 68.306.768,78
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6.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

  1.07.2005-30.09.2005 1.07.2004-30.09.2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 125.426,32 -1.533.983,53
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 486.402,57 638.608,57
Προβλέψεις 4.919,08 34.128,85
Συναλλαγµατικές διαφορές 223.282,38 14.469,16

Εσοδα από επενδύσεις  -99.435,55
  840.030,35 -946.212,50
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 102.361,52 106.861,06

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.446.708,12 5.098.193,86
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.328.974,26 9.074.459,58
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -6.345.178,21 -4.747.758,87
(Μείον):     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -247.598,62 -98.669,00
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -155.822,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

2.125.297,42 8.331.052,13

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

-1.871.165,22 -6.229.953,64

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων 

0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 49,70 16.124,08
Μερίσµατα εισπραχθέντα  0,00 0,00
  0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

-1.871.115,52 -6.213.829,56

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 9.400.014,96 7.200.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -10.043.559,29 -12.332.720,47
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) 

0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 -249,14

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

-643.544,33 -5.132.969,61

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

-389.362,43 -3.015.747,04

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 

747.347,52 3.633.340,43

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 357.985,09 617.593,39
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7.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30.09.2005 

7.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  (εφεξής αναφερόµενες ως ενδιάµεσες 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 ∆ΠΧΠ (30 Ιουνίου 2004 ) 

αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος 

κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία. Όπως περαιτέρω περιγράφεται στη Σηµείωση 7.3 , οι 

συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης» µε ηµεροµηνία µετάβασης τη 1η Ιουλίου  2004. 

 

7.2 Καταστατικές Οικονοµικές  Καταστάσεις: Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

Α.Ε.Β.Ε τηρεί  τα λογιστικά της  βιβλία και ετοιµάζει οικονοµικές  καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό 

Εµπορικό Νόµο  2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι συνηµµένες ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις 

κατάλληλα προσαρµοσµένες  και αναµορφωµένες  βάσει εξωλογιστικών  εγγραφών προκειµένου να 

συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ. 

 

7.3 Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.: Σύµφωνα 13 την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 

1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι ελληνικές 

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

υποχρεούνται να ετοιµάζουν  οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν  µετά  την 1η 

Ιανουαρίου 2005  , σύµφωνα µε  τα ∆ΠΧΠ. Βάσει του ∆ΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής 

νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, τουλάχιστον για µία χρήση (1 Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005). 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει εκτιµήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά στα ∆ΠΧΠ τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την πρώτη ηµεροµηνία 

κλεισίµατος (30 Ιουνίου 2006) και εποµένως είναι από τη φύση τους προκαταρκτικές. 

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

∆ΠΧΠ σε εύλογες αξίες και χρησιµοποίησε τις εύλογες αξίες αυτές ως τεκµαρτό κόστος κατά την 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Όσον αφορά τη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου του 

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

κερδών αναγνωρίσθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης  στα ∆ΠΧΠ. 

Οι εκτιµήσεις της Εταιρείας µε βάση τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ ήταν σε 

συνέπεια µε τις εκτιµήσεις που έγιναν για την ίδια ηµεροµηνία µε  βάση τα προηγούµενα ΕΛΠ (µετά 
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από τις όποιες αναµορφώσεις για την απεικόνιση διαφορών στις λογιστικές αρχές ), εκτός αν υπήρχαν 

σαφείς ενδείξεις ότι αυτές οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες. 

 

7.4 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 

22 Νοεµβρίου 2005 ενέκρινε τις ενδιάµεσες οικονοµικές  καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30 

Σεπτεµβρίου 2005. 

 

7.5  Εκτιµήσεις ∆ιοίκησης:Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π 

απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει σε παραδοχές και εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα 

των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα 

παρουσιαζόµενα έσοδα –έξοδα κατά την υπό εξέταση διαχειριστική περίοδο.Κατά συνέπεια τα 

πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν  από τις εκτιµήσεις αυτές. 

 

7.6 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της εταιρείας είναι το 

Ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις  

και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

αποτιµώνται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών.Τα κέρδη ή οι 

ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 

 

7.7 Ενσώµατες  Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο τεκµαρτό 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. Όπως 

αναλυτικά  αναφέρεται στη σηµείωση 9.2 , η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση  της εύλογης αξίας των 

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

τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. 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. 
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7.8 Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης βάσει της εκτιµώµενης  ωφέλιµης  ζωής των παγίων, όπως εκτιµήθηκαν σε εύλογες 

αξίες(γήπεδα, κτίρια) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης  ζωής κατά κατηγορία 

παγίων έχει ως εξής : 

Είδος Παγίου  Ωφέλιµη ζωή  

 Βιοµηχανικά Κτίρια  και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων  66 έτη 

Λοιπά Κτίρια 55 έτη 

Μηχανήµατα &  λοιπός εξοπλισµός 9 έως 12,5 έτη 

Μεταφορικά µέσα 5 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός 4 έως 8 έτη 

 

7.9  Κόστος ∆ανεισµού: Η Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που 

προβλέπεται από το ∆ΛΠ 23, βάσει του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά 

δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσεως που αφορά. 

 

7.10 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία :Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως 

µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 έτη. 

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

έξοδα όταν γίνονται.  

 

7.11 Αποµείωση Παγίων Στοιχείων: Η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού 

στοιχείου εκτιµάται  όποτε υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να έχει αποµειωθεί  

και αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης  όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιµο ποσό του. Ως ανακτήσιµο  ποσό αναγνωρίζεται το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής αξίας 

πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιµή πωλήσεως είναι το ποσό 

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

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

άµεσης δαπάνης διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 
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7.12 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. 

 

7.13 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. 

 

7.14 Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται  στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως 

και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε 

µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών 

αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος της Α΄ ύλης, το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 

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

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

συντρέχει περίπτωση. Το κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνει αξίες υποτίµησης όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στη σηµείωση  14.2. 
 

 7.15 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική 

ή τεκµαρτή  υποχρέωση ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση της 

µέσω εκροής πόρων και µία αξιόπιστη εκτίµηση της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε 

απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων 

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

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 

είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό 

της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 
 
 
 



                   ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε  

 16

 

7.16 Παροχές στο προσωπικό: 

 Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα 

και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία: 
Η µελλοντική υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

προσδιορίζεται µε βάση αναλογιστική µελέτη.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα 

ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 

καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της 

µεθόδου της προβαλλόµενης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την 

προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των 

συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα 

µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον 

εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 

προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο 

ωρίµανσης. 

          

7.17 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται 

συνταξιοδοτικά και ιατροφαρµακευτικά από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Κάθε 

εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, και 

τµήµα  της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζοµένους και κατά συνέπεια η εταιρεία  δεν έχει καµία νόµιµη ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για 

καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό της. 

 
7.18 Αναγνώριση εσόδων:Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών 

και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Πωλήσεις αγαθών:Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία  παραδίδει τα 

αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της 

απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
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 Παροχή υπηρεσιών:Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και 

µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Επειδή τα έσοδα από τόκους αφορούν σε 

βραχυπρόθεσµη περίοδο εως 6 µήνες το πραγµατικό επιτόκιο ταυτίζεται µε το ονοµαστικό. 

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

τους. 

 

7.19 Φόροι  εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος 

φόρος εισοδήµατος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, 

σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος 

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

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

συντελεστή. Η  αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 

(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες  φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες 

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

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

των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την  τρέχουσα και τις προηγούµενες 

χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις  φορολογικές αρχές (ή να 

ανακτηθεί από αυτές) µε την χρήση φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόµων  που έχουν 

θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

 

7.20 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της εταιρείας όταν η εταιρεία είναι συµβαλλόµενο 

µέρος µίας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις του ισολογισµού   περιλαµβάνουν διαθέσιµα και τραπεζικό δανεισµό. Η εταιρεία 

κάνει χρήση παραγώγων  για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και 

αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στη συνέχεια. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  

παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει του 

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

ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις 

ή υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. 
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 Πραγµατική αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για βραχυπρόθεσµες 

απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες 

πραγµατικές τους αξίες λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους.  
 

 Πιστωτικός κίνδυνος: Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί πιστωτικοί 

κίνδυνοι. 
 Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο τραπεζικός δανεισµός της 

εταιρείας είναι σε ευρώ και βραχυπρόθεσµος και κατά συνέπεια ο  συναλλαγµατικός 

κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα σε 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για την µείωση του κινδύνου µεταβολής επιτοκίων. Κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι 

δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από την πιθανή µεταβολή επιτοκίων. 
 Κίνδυνος Αγοράς: Η εταιρεία δεν έχει συνάψει συµβόλαια για την αντιστάθµιση κινδύνου 

αγοράς, που προκύπτει από την έκθεσή της σε διακυµάνσεις των πρώτων υλών που 

χρησιµοποιεί στην παραγωγική διαδικασία. 

  

7.21  Κέρδη ανά Μετοχή: Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της 

περιόδου µετά από φόρους, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είχαν εκδοθεί κατά τη 

διάρκεια της κάθε χρήσεως/ περιόδου 
 

7.22 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.  

 

7.23 ∆ιανοµή µερισµάτων:  Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους  καταχωρείται ως 

υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

7.24 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. 

 

7.25 Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα 
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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. 

 

7.26 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών: Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων 

που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις 

δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, και µε την χρήση µεθόδων και παραδοχών που 

στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα 

προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις 

απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

7.27 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης:  Οι εκτιµήσεις και οι 

κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες 

για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η παραγωγική διαδικασία της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ γίνεται αποκλειστικά  στην Ελλάδα και στα 

εργοστάσιά της στα ΦΑΡΣΑΛΑ, στη ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ και στη ΛΑΜΙΑ. Από τα προϊόντα της, τα νήµατα  

εκρού βαµβακερά  και τα φινιρισµένα βαµµένα νήµατα, απευθύνονται κυρίως στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ελληνική αγορά. Το εκκοκκισµένο βαµβάκι εξάγεται κυρίως σε 

τρίτες χώρες. 

Οι πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

1η Ιουλίου 2005 εως 30η Σεπτεµβρίου 2005 

 
Ελλάδα Ευρωπαϊκή 

Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 2.313.452,31 4.520.285,58 501.722,03 7.335.459,92 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 42.783,49 8.428,00   51.211,49 

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  1.910.759,09 1.219.063,67 248.940,74 3.378.763,50 

Λοιπά έσοδα 401.657,24     401.657,24 

Σύνολο εσόδων 4.668.652,13 5.747.777,25 750.662,77 11.167.092,15 

 
   

1η Ιουλίου 2004 εως 30η Σεπτεµβρίου 2004 

 
Ελλάδα Ευρωπαϊκή 

Ένωση Λοιπές Χώρες Σύνολο 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 2.507.142,86 4.807.227,19 507.438,60 7.821.808,65 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 125.230,31 211.040,21   336.270,52 

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  145.952,52 229.639,87 169.694,00 545.286,39 

Λοιπά έσοδα 5.825,72     5.825,72 

Σύνολο εσόδων 2.784.151,41 5.247.907,27 677.132,60 8.709.191,28 
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9.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

9.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – 
Οικόπεδα 

Κτίρια - Τεχ. 
Έργα 

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

Μεταφο-
ρικά Μέσα

Έπιπλα     & 
Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλ & 
Προκαταβ.

Σύνολο 

Αξία κτήσης  30/6/2005 3.366.000,00 36.589.725,34 70.313.182,16 1.780.990,98 4.568.939,43 1.900.857,62 118.519.695,53

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, 
Βελτιώσεις   26.000,00 287.041,13 7.677,00 14.278,97 819.880,50 1.154.877,60

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές    -562.670,99    -562.670,99

Σύνολο Αξίας  30/9/2005 3.366.000,00 36.615.725,34 70.037.552,30 1.788.667,98 4.583.218,40 2.720.738,12 119.111.902,14 

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2005   802.438,40 48.697.458,16 1.383.006,71 3.809.213,73 0,00 54.692.117,00

Μειώσεις Αποσβεσθέντων    -562.778,20    -562.778,20

Τακτικές Αποσβέσεις α΄ τριµήνου   166.637,89 652.979,09 28.471,51 55.900,97  903.989,46

Σύνολο Αποσβέσεων Χρήσης 0,00 166.637,89 90.200,89 28.471,51 55.900,97 0,00 341.211,26

Αξία αποσβεσθέντων 30/09/2005 0,00 969.076,29 48.787.659,05 1.411.478,22 3.865.114,70 0,00 55.033.328,26

Αναπόσβεστη Αξία 30/09/2005 3.366.000,00 35.646.649,05 21.249.893,25 377.189,76 718.103,70 2.720.738,12 64.078.573,88 

Υπόλοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005        1.309.805,00

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων          65.388.378,88
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Τα γήπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π 

(01.07.2004) στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους εκτιµητές .Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

9.2 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΌ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ποσά σε ευρώ  ΓΗΠΕ∆Α ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κόστος κτήσης 30.06.2004 2.448.873,44 17.667.998,47 11.820.539,16 31.937.411,07

Σωρευµένες αποσβέσεις  -12.515.945,08 -9.262.188,68 -21.778.133,76

Αναπόσβεστη αξία 2.448.873,44 5.152.053,39 2.558.350,48 10.159.277,31

Εκτίµηση  3.366.000,00 34.764.931,00 7.166.069,00 45.297.000,00

Υπεραξία 917.126,56 29.612.877,61 4.607.718,52 35.137.722,69

Μείον      

Αναβαλλόµενος φόρος γηπέδων 25% 229.281,64    229.281,64

Αναβαλλόµενος φόρος κτιρίων & 
εγκαταστάσεων 35%  10.364.507,16 1.612.701,48 11.977.208,65

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου 229.281,64 10.364.507,16 1.612.701,48 12.206.490,29

Μεταβολή λόγω µείωσης συντελεστού 
φορολογίας  744.661,58 128.927,51 873.589,09

∆ιαφορά αναπροσαρµογής 30.09.2005 687.844,92 19.993.032,03 3.123.944,55 23.804.821,49

 
 
Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά 486.402,57 (2004, 638.608,57) αύξησαν το κόστος των 

πωληθέντων προϊόντων, κατά 465.884,26 (2004, 624.069,67),  και  κατά 20.518,31 (2004, 

14.538,90 ) τα διοικητικά έξοδα.  

 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις επί των ακινήτων  
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9.3.ΑΥΛΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
Έξοδα αναδιοργάνωσης 

Κόστος Κτήσεως 30/06/2005 17.351,91

Προσθήκες περιόδου 533,21

∆ιαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης 0,00

Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2005 3.718,31

Αποσβέσεις περιόδου 929,58

∆ιαγραφές-Μειώσεις αποσβέσεων 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 13.237,23

 

9.4 ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 01.07.2004) 

ποσά σε ευρώ  
ΕΞΟ∆Α 

Ι∆Ρ.&ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚ/ΣΗΣ 

ΕΞΟ∆Α 
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Κόστος κτήσης 30.06.2004 404.369,85 577.109,58 5.959.932,88 6.941.412,31

Σωρευµένες αποσβέσεις -303.136,41 -335.988,64 -5.838.464,75 -6.477.589,80

Αναπόσβεστο Αξία  101.233,44 241.120,94 121.468,13 463.822,51

∆ιαγραφές για µετάβαση 101.233,44 241.120,94 121.468,13 463.822,51

Μείον      

Αναβαλλόµενος φόρος γηπέδων 35% 35.431,70 84.392,33 42.513,85 162.337,88

Σύνολο αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης  35.431,70 84.392,33 42.513,85 162.337,88

Μεταβολή λόγω µείωσης 
συντελεστού φορολογίας     -4.891,39

∆ιαφορά ∆ιαγραφών µετάβασης 35.431,70 84.392,33 42.513,85 157.446,49
 
 
(1) Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν   το διαθέσιµο λογισµικό. 

(2) Αποσβέσεις από 929,57 € (2004, 929,57€ ) περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. 
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10. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται πάσης φύσεως εγγυήσεις και προκαταβολές για διάφορες 

παροχές (∆ΕΗ-ΟΤΕ κλπ). 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

∆ΙΧΑΙΟΥΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 30.09.2005 30.06.2005 

∆οσµένες εγγυήσεις σε ∆.Ε.Η 347.031,54 347.031,54

∆οσµένες εγγυήσεις σε ∆ΕΥΑΛ 164,34 164,34

∆οσµένες εγγυήσεις για µίσθωση ακινήτων 18.469,55 18.469,55

∆οσµένες εγγυήσεις σε ταµείο Αττικής οδού 25,00

Σύνολο δοσµένων εγγυήσεων 365.690,43 365.665,43

 
 
 

11.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 30.09.2005 30.06.2005 

Πελάτες 8.114.277,96 9.046.325,59

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης -919.236,96 -919.236,96

Υπόλοιπο πελατών 7.195.041,00 8.127.088,63

Γραµµάτια Εισπρακτέα 41.315,89 41.315,89

Επιταγές µεταχρονολογηµένες 4.042.666,80 3.526.255,03

Επιταγές σε καθυστέρηση 145.502,29 81.085,37

Υπόλοιπο πελατών 11.424.525,98 11.775.744,92
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12.ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 30.09.2005 30.06.2005 
 
Προκαταβολές προσωπικού 2.100,00 5.000,00

Παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος από τόκους 119.215,89 119.215,89

Απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο 974.443,23 5.862.965,04

Λογαριασµοί διαχειρίσεων προκαταβολών 446.520,88 190.385,56

Προκαταβολές σε προµηθευτές 77.344,55 50.637,75

Πιστωτές διάφοροι 113.295,36 0,00

Έξοδα εποµένων περιόδων 1.345.314,79 31.631,34

Λοιπές απαιτήσεις 708,64 4.685,02

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων 3.078.943,34 6.264.520,60
 
 
 
 
 

13.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

13.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 30.09.2005 30.06.2005 

Εµπορεύµατα 1.424.521,72 198.044,80

Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή 4.821.265,66 6.996.629,20

Υποπροϊόντα-Υπολείµµατα 317.114,77 608.959,65

Παραγωγή σε εξέλιξη 717.272,77 739.726,56

Πρώτες και β. ύλες -υλικά συσκευασίας 5.728.694,36 7.167.975,60

Αναλώσιµα  υλικά  128.784,65 107.183,52

Ανταλλακτικά 1.095.397,30 1.034.156,43

Είδη συσκευασίας 78.806,10 80.950,03

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 526.717,58 1.516.146,52

Υπόλοιπο αποθεµάτων 14.838.574,91 18.449.772,31
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Κατά την µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π. η διοίκηση αποφάσισε στην υποτίµηση της αξίας ορισµένων 

αποθεµάτων η οποία αναλύεται ως εξής: 

 
 

13.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

  Εµπορεύµατα 26.909,66

  Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή 514.072,86

  Πρώτες και β. ύλες -υλικά συσκευασίας 205.750,35

  Αναλώσιµα  υλικά  2.879,72

  Ανταλλακτικά 289.654,59

  Σύνολο 1.039.267,18

 
H εταιρεία  στην παρούσα περίοδο, προέβη σε πώληση ορισµένων από τα ανωτέρω αποθέµατα 

και κατά συνέπεια ανέστρεψε την ανάλογη   ζηµία ποσού € 30.708,72. Το ποσό που αναστράφηκε,  

καταχωρήθηκε στο κόστος πωληθέντων της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

14.ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ και ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
Τα διαθέσιµα  αντιπροσωπεύουν µετρητά και καταθέσεις  λογαριασµών όψεως διαθέσιµες σε 

πρώτη ζήτηση. 

 
15.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το µετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας το 1970 ορίστηκε σε 20.000.000 δρχ., 

διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 1322/1970). Στη 

συνέχεια η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 2ας Ιουνίου 1972, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ. µε την έκδοση 10.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. η 

µία, βάσει της υπ’ αριθµόν 9436/5.8.72 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας (Φ.Ε.Κ. 

1561/22.8.1972). 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 1973, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ. µε την έκδοση 25.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. 

έκαστη, βάσει της υπ’ αριθµόν 174893/22.2.1973 απόφασης του Αναπληρωτή Νοµάρχη 

∆ιαµερίσµατος Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 131/26.2.1973). 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 20ης Ιουνίου 1977, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 15.400.000 δρχ. µε την έκδοση 15.400 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. 

έκαστη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 16 του Ν. 542/1977. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης Σεπτεµβρίου 1981, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 70.400.000 δρχ. µε την έκδοση 70.400 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ., 

έκαστη, βάσει της υπ’ αριθµόν 28807/22.12.1981 απόφασης του Αναπληρωτή Νοµάρχη 

∆ιαµερίσµατος Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 4266/28.12.1981). 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24ης Μαΐου 1982, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 104.200.000 δρχ. µε την έκδοση 104.200 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ., 

έκαστη, κατ’ εφαρµογή του Ν. 1249/1982 και βάσει της υπ’ αριθµόν 11155/22.6.1981 απόφασης του 

Αναπληρωτή Νοµάρχη ∆ιαµερίσµατος Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 2966/25.6.1982). 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29ης ∆εκεµβρίου 1988, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 146.000.000 δρχ. µε την έκδοση 146.200 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ., 

έκαστη, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αριθµόν Ε. 2665/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1550/25.5.1990). 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 5ης ∆εκεµβρίου 1990, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 112.800.000 δρχ. µε την έκδοση 1.128.000 νέων µετοχών µε δηµόσια εγγραφή 

(1.008.000) και ιδιωτική τοποθέτηση (20.000) (Φ.Ε.Κ. 4495/28.12.1990). 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 1991, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 755.700.000 δρχ. µε την έκδοση 7.557.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε: α) κατά το ποσό 273.261.866 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει των διατάξεων του Ν. 1731/87, β) κατά 451.375.717 δρχ. 

µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων, βάσει της Ε. 2665/87 και γ) 

κατά 31.062.417 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων, βάσει του 

Ν∆. 1078/71. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18ης ∆εκεµβρίου 1993, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 314.875.000 δρχ. µε την έκδοση 3.148.750 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17ης ∆εκεµβρίου 1994, το µετοχικό κεφάλαιο  

αυξήθηκε κατά 787.188.000 δρχ. µε την έκδοση 7.871.880 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε: α) µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών 
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στοιχείων, κατά το ποσό 247.625.290 δρχ., βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92, β) µε 

κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων βάσει του Ν. 1828/89, κατά 

65.564.577 δρχ. για τη χρήση 1988 - 1989, κατά 88.435.668 δρχ. για τη χρήση 1989 - 1990 και κατά 

385.562.465 δρχ. για τη χρήση 1990 - 1991.  

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 20ης ∆εκεµβρίου 1997, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 885.585.000 δρχ. µε την έκδοση 8.855.850 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ., 

έκαστη, µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων βάσει του Ν. 1828/89, 

κατά 50.475.965 δρχ. για τη χρήση 1990 - 1991, κατά 335.000.000 δρχ. για τη χρήση 1992 - 1993 και 

κατά 500.109.035 δρχ. για τη χρήση 1993 - 1994. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά οκτακόσια έντεκα εκατοµµύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000) δρχ., 

διαιρεµένο σε οκτώ εκατοµµύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδοµήντα µετοχές 

(8.117.870), ονοµαστικής αξίας δραχµών εκατό (100) εκάστης, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 

ακινήτων Ν.2065/92 361.327.571, δραχµών αποθεµατικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο 

αποθεµατικό επενδύσεων), για τη χρήση 1993-1994 14.890.965 δραχµών, για τη χρήση 1994-1995 

300.000.000 δραχµών και για τη χρήση 1995-1996 110.185.045 δραχµών, αποθεµατικών του Ν∆ 

1078/71 (αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων) 25.383.419 δραχµών και µετά από άθροισιν των 

παραπάνω κονδυλίων δραχµές 811.787.000. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 22ας ∆εκεµβρίου 2001 η ονοµαστική αξία των 

µετοχών της εταιρείας µετατράπηκε σε ευρώ σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 µε 

αύξηση για το σκοπό αυτό της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας από 100 δραχµές σε 

102,225 δραχµές (0,30 ευρώ) εκάστη, µε µερική κεφαλαιοποίηση εκ δραχµών 90.311.304 από το 

αποθεµατικό της εταιρείας µε τίτλο «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων» (Υπεραξία Ν.2065/92) και µετατράπηκε σε ευρώ το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 

δηλαδή από δραχµές 4.149.246.304 σε ευρώ 12.176.805. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9ης Νοεµβρίου 2002 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  ένα εκατοµµύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα 

ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.158.319,80) , διαιρεµένο  σε τρία εκατοµµύρια  οκτακόσιες εξήντα µία 

χιλιάδες εξήντα έξι  µετοχές  (3.861.066), ονοµαστικής αξίας  0,30 ευρώ  εκάστης, µε 

κεφαλαιοποίηση α)της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 1.120.713,14 ευρώ και β) από αποθεµατικό 

– διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  37.606,66  ευρώ , και µετά  από άθροιση των 

παραπάνω κονδυλίων ευρώ 1.158.319,80. 

Έτσι το  σύνολο του µετοχικού  κεφαλαίου της Εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 

13.335.124,80 ευρώ  διαιρούµενο  πλέον  σε  σαράντα   τέσσερα εκατοµµύρια  τετρακόσιες 
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πενήντα   χιλιάδες τετρακόσιες δέκα έξι µετοχές  (44.450.416) ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ  

εκάστης. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε ευρώ) 

 ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. Ηµεροµηνία 
Γ.Σ 

Με 
καταβολή 
µετρητών 

Με κεφ/ση 
αποθεµατικών 

Με κεφ/ση 
υπεραξίας 
παγίων 

1322/1970 Ίδρυση Α.Ε. 58.694,06 0 0 

1561/22.8.1972 02.06.1972 29.347,03 0 0 

131/26.02.1973 06.02.1973 73.367,57 0 0 

3233/1.11.1977 20.06.1977 45.194,42 0 0 

4266/28.12.1981 23.09.1981 206.603,08 0 0 

2966/25.06.1982 24.05.1982 305.796,04 0 0 

1550/25.05.1990 29.12.1988 428.466,62 0 0 

4495/28.12.1990 05.12.1990 331.034,48 0 0 

296/30.01.1992 23.12.1991 0 1.415.812,57 801.942,38 

128/11.01.1994 18.12.1993 924.064,56 0 0 

7211/30.12.1994 17.12.1994 0 1.583.456,23 726.706,65 

230/16.01.1998 20.12.1997 0 2.598.928,83 0 

282/20.01.1999 21.12.1998 0 1.321.964,58 1.060.389,06 

695/29.01.2002 22.12.2001 0 0 265.036,84 

12826/23.12.2002 09.11.2002 0 37.606,66 1.120.713,14 
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16.ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

α)∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  
Αφορά διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο παλαιότερων  αυξήσεων του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας. 

β)Αποθεµατικά  
Αφορούν τακτικά , έκτακτα και λοιπά αφορολόγητα αποθεµατικά της εταιρείας. 

 

17.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

   

 30.09.2005 30.06.2005 

Προµηθευτές  1.625.460,37 6.585.020,23

Πιστωτές 2.325,20 30.853,81

Γραµµάτια πληρωτέα 96.262,24 18.126,94

∆οσµένες εγγυήσεις σε ταµείο Αττικής οδού  

Σύνολο 1.724.047,81 6.634.000,98

 

 

 

 

18.ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   

 30.09.2005 30.06.2005 

Προκαταβολές πελατών 16.694,44 56.159,17

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες 298.600,20 230.910,38

Μερίσµατα πληρωτέα 22.710,28 22.710,28

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 134.153,35 124.069,51

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 300.869,83 268.237,09

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 977,09 31.284,12

Σύνολο 774.005,19 733.370,55
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19.ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 30.09.2005 30.06.2005 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 12.697.950,15 13.905.737,29

ALPHA BANK 33,15 32,55

Σύνολο 12.697.983,30 13.905.769,84

 
Η εταιρεία έχει µόνο βραχυπρόθεσµο δανεισµό. 
Καµία υποθήκη και προσηµείωση δεν είναι εγγεγραµµένη για εξασφάλιση τραπεζικών  
δανείων και πιστώσεων. 
 
 

20.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Η εταιρεία µε βάση αναλογιστική µελέτη  προσδιόρισε τη µελλοντική υποχρέωση για αποζηµίωση 

του προσωπικού της  λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Πέραν της 

αποζηµιώσεως,  µε βάση τα προβλεπόµενα από το νόµο, η εταιρεία  καµία άλλη υποχρέωση  για 

οποιαδήποτε άλλη παροχή δεν έχει αναλάβει έναντι των εργαζοµένων.   

 
21.ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

 30.09.2005 30.06.2005 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις από:  

∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης 43.789,91 68.479,42

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 376.432,09 418.813,31

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 207.046,83 222.973,51

Σύνολο 627.268,83 710.266,24

  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις από:  

Από υπεραξία γηπέδων  229.281,64 229.281,64

Από υπεραξία κτιρίων –εγκαταστάσεων 11.396.489,74 12.244.116,81

Σύνολο 11.625.771,38 12.473.398,45

 

Η αναβαλλόµενη  φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την υπεραξία των παγίων στοιχείων 

τα οποία δεν υπόκεινται σε απόσβεση (γήπεδα) υπολογίστηκε µε συντελεστή 25%. 
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22.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Αφορούν επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρεία κάνοντας χρήση αναπτυξιακών 

νόµων. Τα  ποσοστό της επιχορήγησης κυµαίνεται από 30 % εως 50%. Σύµφωνα µε το νόµο και 

τις εγκριτικές αποφάσεις υπάρχουν υποχρεώσεις και χρονικοί περιορισµοί όσον αφορά την 

µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων παγίων. Επίσης η εταιρεία έχει δεσµεύσει µέρος των 

αποθεµατικών της για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής. 

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά την αναλογία των αποσβέσεων 

των παγίων τα οποία έχουν επιχορηγηθεί .  

. 

 
23.ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

   

 30.09.2005 30.09.2004 

Τόκοι βραχυπροθέσµου δανεισµού 152.381,52 98.669,00

Μείον :Έσοδα από τόκους -123.188,54 -16.124,08

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους 29.192,98 82.544,92

 
  
 

24.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

   

 30.09.2005 30.09.2004 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 40.136,42 

Αναβαλλόµενοι φόροι 59.216,80 96.168,86

Σύνολο 99.353,22 96.168,86

 

Ο φόρος εισοδήµατος αφορά τον φόρο επί των κερδών της περιόδου .Οι αναβαλλόµενοι φόροι 

αφορούν καταχώρηση µελλοντικής φορολογίας για προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  

διαφορές αποσβέσεων κλπ.  
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25.ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις 

χρήσεις 2002-2003, 2003-2004,2004-2005 καθώς και για την περίοδο που έληξε την 30η 

Σεπτεµβρίου 2005 µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί 

οριστικές . ∆εν είναι δυνατόν, την παρούσα χρονική στιγµή  να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το 

ύψος των επιπλέον φόρων και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν από τη φορολογική 

αρχή. Για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατιστεί ανάλογη  πρόβλεψη στις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις . 

26.ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 
01/07/2005 - 30/09/2005 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

• ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος, 15ο χλµ. Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές, τηλ. 210-2404240. 

• ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών, 15ο χλµ. 
Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές, τηλ. 210-2404240. 

 


