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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, Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος Δ.Σ Εκτελεστικό 

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 01/07/2021 έως 30/06/2022, 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,  31/10/2022 

 

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

  

 

       Πρόεδρος  Δ.Σ.                                    Διευθύνων Σύμβουλος                   Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ 

& Διευθύνων Σύμβουλος                             
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2021 – 30/06/2022 

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 2021  έως την  30η Ιουνίου 2022. 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο  από  01.07.2021 - 30.06.2022  και παρέχει 

συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ  και του Ομίλου Εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ . Στην Έκθεση περιγράφονται τα 

σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2021-2022  και η επίδρασή τους στις οικονομικές 

καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού 

χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. Τέλος, περιλαμβάνονται οι σημαντικές 

συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς   και 

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε, καθώς 

και το άρθρο 152 του ισχύοντος νόμου 4548/2018). 

 

Σημαντικά γεγονότα  στη χρήση 2021-2022. 

α) Κατά τη διάρκεια  της χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την  εταιρεία και για όλες τις θυγατρικές της 

για την χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021 που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του N. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με συμπέρασμα 

χωρίς επιφύλαξη. 

β)  Κατά τη διάρκεια της χρήσης παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας (τόσο στη 

λιανική, όσο και στην χονδρεμπορική), η οποία οφείλεται τόσο σε διεθνείς και εξωγενείς παράγοντες όσο και σε 

παράγοντες που αφορούν τη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού. 

Επιπρόσθετα για τον κλάδο της ενέργειας του  Ομίλου και μόνο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοαέριο, σημαντικό  είναι το αυξανόμενο κόστος αγοράς των αγροτικών Α΄ Υλών που προμηθεύεται.  

Ο Όμιλος προκειμένου να αντισταθμίσει τις αυξήσεις αυτές του κόστους ξεκίνησε να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και 

ενεργειών με κύριο στόχο τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών αυτού στο κόστος παραγωγής. 

 

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 
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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 2022  απασχολούσε  136  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 

Φάρσαλα, τη Λιβαδειά,  και τη Λαμία. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση παραγωγής περιλαμβάνει: 

 Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάμβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή 

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

 Τέσσερα Κλωστήρια συνολικής δυναμικότητας 94.272 δακτυλιοφόρων αδραχτιών ένα κλωστήριο Οpen-End με 

1.120 κεφαλές ανοικτής κλώσης και στριπτήρια που της εξασφαλίζουν ευελιξία στην παραγωγή της η οποία 

επικεντρώνεται κυρίως σε νήματα πεννιέ (Εργοστάσιο Φαρσάλων). 

 Βαφεία νημάτων που αξιοποιούν εμπορικά  μέρος της παραγωγής των κλωστηρίων (Εργοστάσιο Λιβαδειάς). 

 

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

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 99,98%. Ιδρύθηκε  τον Μάρτιο του 2009 και σκοπός 

της εταιρείας είναι η ίδρυση εταιρειών παντός τύπου που σκοπό θα έχουν την παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή μη, την ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών, την 

παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 

και θερμότητας υψηλής απόδοσης, την παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση και εμπορία βιοκαυσίμων ή άλλων 

ανανεώσιμων καυσίμων  και συναφείς δραστηριότητες.  

 

Οι  μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην  Νεοαναπτυσσόμενων  Εταιρειών Αγορά, του Χρηματιστηρίου Αξιών  

Κύπρου από τις 28 Ιουνίου 2012. 

 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 30.06.2022 ανέρχεται στο ποσό των 3.490.000 ευρώ . 

 

SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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%.  Για τις συναλλαγές της με 

το εξωτερικό χρησιμοποιείται  ο διακριτικός της τίτλος σε μετάφραση ως εξής « SELECTED VOLT SINGLE MEMBER 

S.A.» 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 
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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.  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Μαρτίου 2020 έγινε αλλαγή επωνυμίας συμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4548/2018 από «SELECTED VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «SELECTED VOLT  

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

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

H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2022  απασχολούσε  6 εργαζόμενους.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 30.06.2022 ανέρχεται στο ποσό των 7.435.000 ευρώ . 

 

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

Ε.ΒΙ.Φ.ΑΕ  και για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό χρησιμοποιείται ο διακριτικός της τίτλος σε μετάφραση ως 

εξής  «SELECTED BIOGAS FARSALA SINGLE MEMBER SA» στην οποία η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συμμετέχει με σχέση έμμεσης συμμετοχής με ποσοστό 99,98% μέσω της 

θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 και σκοπός της 

είναι η ανάπτυξη δικτύων εφοδιασμού, εκμετάλλευσης, παραγωγής  και  εμπορίας  βιοαερίου-βιομάζας  για  

ενεργειακές  και  άλλες  χρήσεις, προερχόμενες από παντός είδους υπολειμματικές μορφές βιομάζας,  από 

ενεργειακές και μη καλλιέργειες, καθώς και από προϊόντα επεξεργασίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Ο σταθμός ισχύος 5,252 MW  έχει εγκατασταθεί σε ιδιόκτητη έκταση στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων, 

Νομού Λάρισας και βρίσκεται σε κανονική λειτουργία από τον  Απρίλιο 2019. Η μονάδα, η μεγαλύτερη στην 

Ευρώπη, διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής με 

μεγάλα περιβαλλοντικά, αλλά και αστικά οφέλη τόσο για την περιοχή των Φαρσάλων, όσο και για την Ελληνική 

επικράτεια γενικότερα. 

Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του 

προγράμματος JESSICA.  

Παρά τις παρενέργειες που δημιουργήθηκαν από την ενεργειακή κρίση και αναμένεται να επηρεάσουν και το 

επόμενο διάστημα τα μεγέθη του ομίλου η διοίκηση με στοχευόμενες κινήσεις  προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τη   

λειτουργική απόδοσης της νέας μονάδας  και να ενισχύσει τα κεφάλαια του Ομίλου. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Μαρτίου 2020 έγινε αλλαγή επωνυμίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4548/2018 από «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

H Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2022  απασχολούσε  16 εργαζόμενους.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται την 30.06.2022 στο ποσό των 6.315.580 ευρώ. 
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Οικονομικά Στοιχεία  του Ομίλου. 

Επί της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

Τα έσοδα του  Ομίλου της  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΕΒΕ»   κατά την χρήση 2021-2022 ανήλθαν 

σε  30,870 εκατ. ευρώ έναντι 28,393 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 

κατά  8,72%. Η μεταβολή αυτή προήλθε από την αύξηση στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας με ποσό 3,731 

εκατ. ευρώ και από μείωση στον κλάδο της ενέργειας με ποσό 1,254 εκατ. ευρώ.  

Τα ακαθάριστα έσοδα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Πωλήσεις εκκ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 7.466.146,63 5.069.930,78 7.466.146,63 5.069.930,78

Πωλήσεις νημάτων 9.946.492,29 10.454.489,25 9.946.492,29 10.454.489,25

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 1.899.359,68 1.453.322,07 1.899.359,68 1.453.322,07

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 162.329,61 168.893,10 162.329,61 168.893,10

Πωλήσεις εκκ.βάμβακος εμπορίου 1.079.895,72 0,00 1.079.895,72 0,00

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 831.936,62 6.910,20 831.936,62 6.910,20

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 263.664,06 240.935,22 263.664,06 240.935,22

Λοιπές πωλήσεις 2.337.123,67 2.876.861,15 2.403.717,71 2.927.852,85

Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 6.291.463,22 8.102.010,11 0,00 0,00

Λοιπές πωλήσεις κλάδου ενέργειας 591.315,70 19.597,50 0,00 0,00

Σύνολα 30.869.727,20 28.392.949,38 24.053.542,32 20.322.333,47

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Το μικτό αποτέλεσμα  σημείωσε  μείωση και διαμορφώθηκε  σε κέρδη  2,878 εκατ. ευρώ  έναντι  κερδών  3,033 εκατ. 

ευρώ  της 30.06.2021.  

Ο Όμιλος  κατά την διαχειριστική χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022  είχε ζημίες μετά από φόρους (Α)  1,694 εκατ. 

ευρώ  έναντι ζημιών  439,54 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης,  παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξεως των 1,255 εκατ. ευρώ, η οποία προέρχεται από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας κατά 16 χιλ. ευρώ και 

1,239 εκατ. ευρώ από τον κλάδο ενέργειας. 

 

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

ομίλου   ανήλθε σε κέρδη 3,987 εκατ. ευρώ  την 30.06.2022  έναντι κερδών   4,403 εκατ. ευρώ  της αντίστοιχης χρήσης 

30.06.2021. 

 

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 826,37 χιλ. ευρώ, έναντι 1,050 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης 

παρουσιάζοντας μείωση   κατά 223,86 χιλ. ευρώ.  

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν μείωση κατά  0,13%  από 1,451 εκατ. ευρώ σε 1,449 εκατ. ευρώ. 

 

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 137  χιλ. ευρώ έναντι  136  χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης 

παρουσιάζοντας  αύξηση  κατά  1,10%.  
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Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε  1,206 εκατ. ευρώ έναντι 857 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης 

παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 348 χιλ. ευρώ. 

 
Το χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 2,304 εκατ. ευρώ έναντι  2,237 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης 

προηγούμενης χρήσης. 

  

Επί των Στοιχείων Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης  

Οι επενδύσεις κατά την χρήση 2021-2022 ανήλθαν σε 173  χιλ. ευρώ  και  αναλύονται σε 156 χιλ. ευρώ  στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας και 17 χιλ. ευρώ στον κλάδο της ενέργειας. Η αξία κτήσης του ενσώματου παγίου ενεργητικού του 

Ομίλου μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης ανέρχεται σε 182,226 εκατ. ευρώ έναντι 182,053 εκατ. 

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

ενεργητικού  του Ομίλου ανέρχεται την  30.06.2022 σε 69,308 εκατ. ευρώ  έναντι 72,460 εκατ. ευρώ την 30.06.2021. 

 

Το ενσώματο πάγιο ενεργητικό του Ομίλου  την 30η Ιουνίου  2022 έχει ως εξής: 

 

Γήπεδα 3.712.848,23

Αξια κτήσης κτιρίων 42.111.326,78

Αποσβέσεις κτιρίων 12.759.891,77

Αναπόσβεστη αξία κτιρίων 29.351.435,01

Αξια κτήσης  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 127.397.251,97

Αποσβέσεις  μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 92.273.793,46

Αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 35.123.458,51

Αξια κτήσης  μεταφορικών μέσων 2.395.232,95

Αποσβέσεις  μεταφορικών μέσων 2.005.854,26

Αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων 389.378,69

Αξια κτήσης  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 6.456.233,72

Αποσβέσεις  επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 5.878.677,91

Αναπόσβεστη αξία επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 577.555,81

Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 153.260,31

Σύνολο ενσώματων  παγίων 69.307.936,56  

 

Τα  γήπεδα και τα κτίρια της μητρικής εταιρείας, αποτιμώνται στο αναπροσαρμοσμένο κόστος μείον τις σωρευμένες 

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

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

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

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

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

 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά  1,726 εκατ. ευρώ,  από  14,721 εκατ. ευρώ στις 

30.06.2021  σε 12,995 εκατ. ευρώ στις 30.06.2022 και κυρίως οφείλεται σε μεταβολή - μείωση των ταμειακών 

διαθεσίμων και ισοδυνάμων. 
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Ο Όμιλος  κατά την  30.06.2022  κατείχε  293.063,21 χιλ.  δολάρια  τα οποία αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή 

του ξένου νομίσματος της 30.06.2022  και τα οποία αντιστοιχούσαν σε 282.148,42 χιλ. ευρώ. 

  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε -387,93 χιλ. ευρώ την  30.06.2022  έναντι 1,307 εκατ. ευρώ στις 

30.06.2021. 

 

Ο  Όμιλος δεν κατείχε κατά την 30.06.2022 ίδιες μετοχές, όπως δεν κατείχε αντίστοιχα και κατά την 30.06.2021. 

 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ανήλθαν την  30.06.2022  σε 136,43 χιλ. ευρώ έναντι 148,99  χιλ. ευρώ 

την 30.06.2021. 

 

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου κατά την  30.06.2022  ανέρχεται σε ποσό  62,268  εκατ. ευρώ έναντι  65,142  εκατ. 

ευρώ την 30.06.2021 . Για την εξασφάλιση των δανείων του ομίλου έχουν εγγραφεί  επί των ακινήτων κτιρίων και 

μηχανημάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας  προσημειώσεις υποθηκών ύψους  

49.099.778,36 € , επί των ακινήτων και κτιρίων των εγκαταστάσεων Λιβαδειάς και Λαμίας προσημειώσεις υποθηκών 

ύψους 8.500.000 €. Επί των αγροτεμαχίων των θυγατρικών εταιρειών «SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»  έχει 

εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ και 11.500.000  ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον έχει ενεχυρασθεί  

α) το σύνολο του ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών «SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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». Το ανεξόφλητο υπόλοιπο 

των τραπεζικών δανείων κατά την 30.06.2022  που καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο 

ποσό των 62.268.116,93  ευρώ και αναλύεται σε ποσό 43.635.206,11 ευρώ που αφορά στη μητρική εταιρεία, σε ποσό 

4.683.734,93 ευρώ  που αφορά στη θυγατρική  εταιρεία «SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε  ποσό 1.853.386,67  που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε» και σε ποσό 12.095.789,22  που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

Η διάρθρωση του δανεισμού κατά την 30.06.2022   για τον όμιλο και την εταιρεία παρατίθεται κατωτέρω: 

 
 

Ανάλυση μακροπροθέσμων  δανείων 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Τραπεζικά δάνεια 9.155.100,00 12.829.631,99 0,00 0,00

Ομολογιακά δάνεια 4.254.999,93 5.554.999,93 0,00 0,00

Σύνολο 13.410.099,93 18.384.631,92 0,00 0,00

Ο  Όμιλος Η Εταιρεία
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Ανάλυση βραχυπροθέσμων δανείων 

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτεές στην 
επόμενη χρήση

46.948.686,34 45.463.558,44 41.974.154,35 43.178.099,44

Δουλευμένοι τόκοι 116.665,90 691.405,16 0,00 555.253,03

Ληξιπρόθεσμες δανεικές υποχρεώσεις 1.792.664,76 601.972,55 1.661.051,76 601.972,55

Σύνολο 48.858.017,00 46.756.936,15 43.635.206,11 44.335.325,02

Η ΕταιρείαΟ  Όμιλος

 
 

Ο Όμιλος ταξινόμησε στη παρούσα χρήση δάνεια ύψους 43.484.064,24 € στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

υποχρεώσεις επειδή κατά την 30.06.2022 είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δόσεις συνολικού ποσού 

ευρώ 1.792.664,76, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.74 του ΔΛΠ 1. Μέρος των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών ύψους 570.021,37 ευρώ είχαν εξοφληθεί έως την 13/10/2022. 

 

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 0,00 0,00 48.858.017,00 43.635.206,11 48.858.017,00 43.635.206,11

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 7.712.199,93 0,00 7.712.199,93 0,00

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00 5.697.900,00 0,00 5.697.900,00 0,00

Σύνολα 0,00 0,00 62.268.116,93 43.635.206,11 62.268.116,93 43.635.206,11

Συνολα ΔανεισμούΒραχυπρόθεσμος Δανεισμός Μακροπρόθεσμος 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  

297.644,61 ευρώ για τον Όμιλο και  219.906,61 ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα . 

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

297.644,61 ευρώ για τον Όμιλο και  219.906,61 ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

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

την 30.06.2022  και διαμορφώνονται σε 8,842 εκατ. ευρώ έναντι 5,649 εκατ. ευρώ την 30.06.2021. Η διαφορά των 3,192  

εκατ. ευρώ  οφείλεται  κατά  κύριο λόγο  σε αύξηση  των υπολοίπων προμηθευτών αγοράς A΄ υλών  ύψους κατά 3,468  

εκατ. ευρώ  περίπου, σε μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων κατά  277,66 χιλ. ευρώ και σε αύξηση των 

υποχρεώσεων από δικαιώματα χρήσης επί των παγίων στοιχείων αξίας 1,37 χιλ. ευρώ. 
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 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των  οικονομικών  καταστάσεων του Ομίλου των χρήσεων    

2021-2022 και 2020-2021 είναι οι κάτωθι:  

 

30.06.2022 30.06.2021

0,16 0,17

-0,005 0,02

-0,006 0,02

0,23 0,28

-214,78 66,35

2,02 2,29

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

 

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.  

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Πωλήσεις: 30.869.727,20 28.392.949,38 24.053.542,32 20.322.333,47

Κέρδη/Ζημίες πρό φόρων -1.300.087,96 -1.020.995,91 -1.248.068,39 -1.987.232,16

Χρηματοοικονομικό κόστος(καθαρό) 2.304.321,88 2.237.499,11 1.160.866,63 1.155.599,55

Αποσβέσεις παγίων 3.379.491,54 3.599.515,25 1.214.265,36 1.439.386,08

Αποσβέσεις επιχορηγουμένων παγίων -396.815,09 -413.189,62 -24.170,07 -40.544,60

EBITDA 3.986.910,37 4.402.828,83 1.102.893,53 567.208,87

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

12,92% 15,51% 4,59% 2,79%

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). 

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Πωλήσεις: 30.869.727,20 28.392.949,38 24.053.542,32 20.322.333,47

Κέρδη/Ζημίες πρό φόρων -1.300.087,96 -1.020.995,91 -1.248.068,39 -1.987.232,16

Χρηματοοικονομικό κόστος(καθαρό) 2.304.321,88 2.237.499,11 1.160.866,63 1.155.599,55

EBIT 1.004.233,92 1.216.503,20 -87.201,76 -831.632,61

Περιθώριο κερδώ/ζημιων προ φόρων,χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελέσμάτων 

3,25% 4,28% -0,36% -4,09%

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. 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 48.858.017,00 46.756.936,15 43.635.206,11 44.335.325,02

Μακροπρόθεσμα δάνεια 13.410.099,93 18.384.631,92 0,00 0,00

Συνολο 62.268.116,93 65.141.568,07 43.635.206,11 44.335.325,02

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα -1.693.460,14 -2.746.954,58 -979.749,88 -236.250,66

Καθαρός δανεισμός 60.574.656,79 62.394.613,49 42.655.456,23 44.099.074,36

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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01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Καθαρές ταμειακές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.843.668,47 3.581.614,83 1.822.583,55 -387.392,82

Πληρωμές για αγορά ενσωμάτων και αύλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων

-236.141,93 -288.768,54 -130.639,37 -170.668,41

Ελεύθερες ταμειακές ροές 2.607.526,54 3.292.846,29 1.691.944,18 -558.061,23

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. 

 

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 

μετριάσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος εκτιμάται ότι είναι πολύ περιορισμένος και δεν μπορεί να έχει 

επιπτώσεις στην θέση της εταιρείας. Η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το 

δολάριο Αμερικής. Η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών ούτως ώστε με χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων να μειώσει ή και να μηδενίσει αυτό τον 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 Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης 
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Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.ΑΠΕ.Ε.Π.ΑΕ) πρώην ΛΑΓΗΕ 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. 

 

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 τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (Δ.ΑΠΕ.Ε.Π.ΑΕ) 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 ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου. 

Ο όμιλος παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των πελατών συνεχώς και προσαρμόζει την πιστωτική πολιτική 

του αναλόγως. 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου επιτελείται κεντρικά σε επίπεδο ομίλου. Τα πιστωτικά όρια των πελατών 

καθορίζονται με βάση εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις πάντα εντός των καθορισμένων από την Διοίκηση 

ορίων. 

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

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Πελάτες 3.645.412,44 4.104.164,01 2.705.784,53 3.315.243,69

Επιταγές μεταχρονολογημένες 253.939,42 408.969,64 253.939,42 408.969,64

Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιταγές μεταβιβασμένες σε τρίτους 80.189,60 117.398,41 80.189,60 117.398,41

Μείον: προβλέψεις απομείωσης -430.162,14 -322.578,84 -391.413,76 -303.865,01

Σύνολο πελατών 3.549.379,32 4.307.953,22 2.648.499,79 3.537.746,73

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

Η ζήτηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των ευρωπαϊκών κλωστηρίων εξαρτάται από την  πολιτική των 

ανταγωνιστικών χωρών όπως αυτήν της Ινδίας, Τουρκίας 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. Ο κίνδυνος για τον κλάδο της ενέργειας από φωτοβολταικά είναι πολύ 

περιορισμένος δεδομένου ότι η παραγωγή προέρχεται από ηλιακή ενέργεια και το σύνολο της παραγωγής  

εγχέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Στο κλάδο της ενέργειας  από παραγωγή βιοαερίου από οργανικά απόβλητα 
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υπάρχει κίνδυνος πτώσης των πωλήσεων μόνο  σε περίπτωση  πτώσης της  παραγωγής καθότι και εδώ  το 

σύνολο της παραγωγής  εγχέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Ο κίνδυνος της πτώσης των πωλήσεων από την πτώση 

της παραγωγής εξειδικεύεται στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο καθότι τόσο ο 

πληθωρισμός, όσο και η ενεργειακή κρίση επηρέασε ανοδικά το κόστος παραγωγής της μονάδας χωρίς να 

αντισταθμισθεί στο ελάχιστο από αύξηση της τιμής πώλησης από τον  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Η συνέπεια αυτή αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. Η Διοίκηση επιλέγει 

την πτώση των πωλήσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας με όσο το δυνατόν πιο 

ελεγχόμενα κόστη και μέχρι να μπορέσει να επέλθει σταθεροποίηση στην ευρύτερη αγορά. Η διαχείριση 

αποθεμάτων αποτέλεσε βασικό στόχο της εταιρείας, προκειμένου να αποφύγει την περαιτέρω έκθεσή της στην 

μεταβλητότητα της αγοράς που υπάρχει. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό κατάφερε να εξασφαλίσει ικανά 

αποθέματα Α' Υλών και για την επόμενη χρονιά. Ο όμιλος με στοχευόμενες εναλλαγές στις εισροές του ενεργειακού 

μείγματος προσπαθεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο πτώσης της παραγωγής. 

 

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 μεγάλες 

ποσότητες στα κλωστήρια του, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο μεγάλες ποσότητες έχουν διατεθεί σε τρίτες χώρες. 

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 κίνδυνο από τη συμμετοχή της πρώτης ύλης στο τελικό κόστος των 

παραγόμενων προϊόντων και μόνο από την  παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Υπάρχει σημαντική  

συμμετοχή στο συνολικό κόστος  των αγροτικών Α΄υλών  που προμηθεύεται (ενσιρώματα)  για την προμήθεια των 

οποίων ο όμιλος με τη χρήση συμβολαιακής καλλιέργειας  προσπαθεί να αντισταθμίσει κινδύνους ανόδου της 

αγοράς. Ένα σημαντικό μέρος του κόστους των Ά υλών γενικότερα  αποτελεί το κόστος μεταφοράς το οποίο 

υπάρχει κίνδυνος να μεταβληθεί  εξ΄ αιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Για την 

αντιστάθμιση αυτού του κίνδυνου  ο όμιλος προσανατολίζεται σε διαφοροποιήσεις του ενεργειακού μείγματος των 

Α' υλών και στην εξεύρεση και νέων κατάλληλων υλικών  με κριτήριο και το κόστος μεταφοράς αξιολογώντας τα σε 

συσχέτιση με την ενεργειακή τους απόδοση. 

 

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 30.06.2022 έχει ως εξής: 
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία

13.410.099,93 0,00

48.858.017,00 43.635.206,11

62.268.116,93 43.635.206,11

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού

Σύνολο 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  

297.644,61 ευρώ για τον Όμιλο και  219.906,61 ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα . 

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

297.644,61 ευρώ για τον Όμιλο και  219.906,61 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 ρευστότητάς 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.   

Στις 30 Ιουνίου 2022 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 78% (30.06.2021:72%) και ο 

μακροπρόθεσμος σε 22% (30.06.2021:28%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

Στις 30 Ιουνίου 2022 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε  100% (30.06.2021:100%) και ο 

μακροπρόθεσμος σε 0% (30.06.2021: 0%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

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

ρευστότητας για διάστημα τουλάχιστον από 30 έως και 50 ημερών. 

Ο Όμιλος ταξινόμησε στη παρούσα χρήση δάνεια ύψους 43.484.064,24 ευρώ στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

υποχρεώσεις επειδή κατά την 30.06.2022 είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δόσεις συνολικού ποσού 

ευρώ 1.792.664,76, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.74 του ΔΛΠ 1. Μέρος των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών ύψους 570.021,37 ευρώ είχαν εξοφληθεί έως την 13/10/2022. 

 

ζ. Κίνδυνος χρηματοοικονομικών παραγώγων  

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

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

2021- 2022. Κατά την 30.06.2022  ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν  στη κατοχή τους παράγωγα.  
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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.   

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Δανειακές Υποχρεώσεις 62.268.116,93 65.141.568,07 43.635.206,11 44.335.325,02

Ίδια Κεφάλαια -387.933,99 1.306.546,45 11.140.381,79 22.161.178,93

Σύνολο 61.880.182,94 66.448.114,52 54.775.587,90 66.496.503,95

Μειον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.693.460,14 2.746.954,58 979.749,88 236.250,66

Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 60.186.722,80 63.701.159,94 53.795.838,02 66.260.253,29

Συντελεστής μόχλευσης 103,46% 102,26% 81,11% 66,91%

O  Όμιλος Η Έταιρεία

 

θ. Κίνδυνος οικονομικής συγκυρίας – Μακροοικονομικό επιχειρησιακό περιβάλλον 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά σταθεροποιημένο, 

ωστόσο η υγειονομική κρίση συνεπεία του COVID-19, η ενεργειακή κρίση αλλά και η σύρραξη μεταξύ Ρωσίας - 

Ουκρανίας επιτείνουν την αβεβαιότητα. Οι επιπτώσεις των τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα εκτιμούνται συνεχώς από την πλευρά της Διοίκησης έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν των επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου.  

 

ι. Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα χρηματοοικονομικά θέματα 

Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), που εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε και στην Ελλάδα, έχει επιφέρει 

δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη και έχει επηρεάσει το 

σύνολο των κοινωνικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία κινήθηκε με ταχύτητα και 

αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών με κύριο στόχο τον 

περιορισμό των επιπτώσεων του COVID-19. Η Εταιρεία κατάφερε και ήρθε σε άμεση επαφή με τους πελάτες της 

ώστε οι τιμές των προϊόντων της να μην ακολουθήσουν τις πτωτικές τάσεις της αγοράς, αυτό κυρίως επήλθε λόγω  
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των ποιοτικών στοιχείων των προϊόντων και των χρόνων παράδοσης αυτών.  

κ. Πολεμική σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας 

 Η πρόσφατη πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εκτιμάται ότι θα έχει αρνητική επίδραση σε 

ολόκληρη την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα δεδομένου ότι η Ευρώπη προμηθεύεται σχεδόν το 40% του 

φυσικού αερίου και το 25% του πετρελαίου της από τη Ρωσία και είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες 

ανατιμήσεις. Επιπρόσθετα η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής σιταριού στον κόσμο και μαζί με την 

Ουκρανία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/4 των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών. Ο αντίκτυπος εξαρτάται από 

την εξέλιξη και την διάρκεια του πολέμου. Οι μεμονωμένες ελλείψεις και οι αυξήσεις των τιμών, για φυσικό αέριο, 

δημητριακά, και άλλες Α΄ Ύλες, μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις παγκοσμίως. Συνεπώς ο 

αντίκτυπος από την σύρραξη αυτή θα μπορούσε να επιφέρει τόσο επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας 

όσο και αύξηση των τιμών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε κλάδο που δεν έχουν άμεση γεωγραφική σύνδεση με τα 

γεγονότα στην Ουκρανία, ωστόσο δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.  

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου και της εταιρείας  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο παραδοσιακό κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας και των αγροτικών εφοδίων.  

Η πρώτη μεγάλη επένδυση φωτοβολταϊκού πάρκου ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και είναι ισχύος 9,99 

MW. 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 ενέργειας από βιοαέριο. Ο σταθμός ισχύος 5,252 MW  έχει εγκατασταθεί σε ιδιόκτητη 

έκταση στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων, Νομού Λάρισας και βρίσκεται σε κανονική λειτουργία από τον  

Απρίλιο 2019.  

Η θυγατρική εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει άδειες εμπορίας βιοκαυσίμων και 

ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα και εξετάζεται ο τρόπος αξιοποίησης τους με βάση τα νέα δεδομένα τόσο στον 

κλάδο ενέργειας, όσο και στον κλάδο βιοκαυσίμων .  

Παρά τις παρενέργειες που δημιουργήθηκαν από την ενεργειακή κρίση και αναμένεται να επηρεάσουν το επόμενο 

διάστημα τα μεγέθη του ομίλου, η διοίκηση με στοχευόμενες κινήσεις  προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τη   

λειτουργική απόδοση των μονάδων  και ταυτόχρονα να ενισχύσει τα κεφάλαια 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 μαζί με την Ισπανία οι οποίες παράγουν από τον πρωτογενή τομέα την πρώτη ύλη (σύσπορο βαμβάκι), 

βασική ύλη για την μεταποίηση στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. Ο κλάδος πλήττεται τα τελευταία χρόνια 

λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός Ε.Ε.. Ο όμιλος έχει μακρά ιστορία στην καθετοποιημένη 

παραγωγική διαδικασία και έχει την υποδομή με 3 (τρία ) ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια , 4 (τέσσερα) κλωστήρια 

συμβατικής κλώσης,  1 (ένα) κλωστήριο Ο/Ε και 1 (ένα) βαφείο νημάτων ώστε να διαδραματίσει σημαντικό  ρόλο 

στην ανάπτυξη του κλάδου, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Παράλληλα, η εταιρεία έχει  προβεί  σε μίσθωση 

αποθηκευτικών χώρων στην περιοχή  των Τρικάλων Θεσσαλίας (κέντρο συλλογής συσπόρου βάμβακος) με στόχο  

την  παραγωγή περισσότερων ποσοτήτων εκκοκκισμένου βάμβακος στα εκκοκκιστήρια της, που θα βοηθήσει 

αφενός στην παραγωγή ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων και αφετέρου στην βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας, προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, προγραμμάτων 
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ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας, όπως τα AGRO 2.1 ,AGRO 2.2 (Ορθή καλλιεργητική πρακτική), AGRO 2.4 (Ορθή 

πρακτική λειτουργίας Εκκόκκισης), AGRO 2.5 (Ορθή πρακτική λειτουργίας Νηματοποίησης), χρήσης σήματος 

EUCOTTON (πιστοποίηση Ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντων), ISO 9001 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας), ISO 

14000 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης), πιστοποίηση ΟEKO-TEX, πιστοποίηση GOTS (παραγωγή 

οργανικών προϊόντων), πιστοποίησης B.C.I. (Better Cotton Iniative - Πρακτικές Βιώσιμων και Ορθών Πρακτικών 

Λειτουργίας και Ανάπτυξης - Sustainability)   κ.α. , ο Όμιλος προσπαθεί να προσδώσει επιπλέον προστιθέμενη αξία 

στα παραγόμενα προϊόντα του, διαφοροποιώντας τα ουσιαστικά έναντι του ανταγωνισμού. 

Η Διοίκηση του ομίλου μελετά χωριστά τις επιμέρους δραστηριότητες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου με σκοπό 

την αναμόρφωση των λειτουργιών αυτού και τελικό στόχο τον προσδιορισμό του επιπέδου παραγωγής που θα 

ελαχιστοποιεί το κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Παράλληλα, εξετάζει και αξιολογεί όλα τα "νέα 

εργαλεία" χρηματοδότησης, επιδοτήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΤΑΙΠΕΔ, Αναπτυξιακός Νόμος, 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ για την Βιομηχανία, κλπ) , προκειμένου να είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία 

που θα δημιουργηθεί στο άμεσο μέλλον.    

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις του κλάδου ενέργειας και μελετά τα επόμενα βήματα 

στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της αποθήκευσης ενέργειας, μέσω συμμετοχών, 

εξαγορών, συγχωνεύσεων ή και δημιουργίας νέων θυγατρικών εταιρειών. 

 
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 2021-2022 σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.  

 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Από θυγατρικές 0,00 0,00 145,67 8.134,07

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 85.813,20 76.138,03 74.449,20 64.774,03

Σύνολα 85.813,20 76.138,03 74.594,87 72.908,10

 

 

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 83.774,17 178.462,54

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 780,00 780,00 780,00 780,00

Σύνολα 780,00 780,00 84.554,17 179.242,54

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος
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Υποχρεώσεις 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 10.086,25

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 30.730,85 84.819,75 30.730,85 84.819,75

Σύνολα 30.730,85 84.819,75 30.730,85 94.906,00
 

 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη 
της εταιρείας

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών διοίκησης

348.130,23 425.220,74 63.130,23 150.220,74
 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
διοίκησης

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

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και μέλη διοίκησης

115.619,49 139.523,05 22.399,98 66.373,82
 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

 
Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία αναμένεται να επωμιστεί σημαντικά υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ήδη οι τιμές χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν φτάσει σε 

πρωτόγνωρα επίπεδα, οδηγούμενες κυρίως από την υψηλή τιμή χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου αλλά και 

του υψηλού κόστους ρύπων. Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα προκειμένου να περιορίσει το κόστος αγοράς ηλεκτρικής 

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

Α). Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.526.309,20 ευρώ και  διαιρείται σε 51.754.364 ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

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

Μικρής Κεφαλαιοποίησης»)  του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. 

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

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

 

Β). 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. 

 

Γ). 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 30η Ιουνίου 2022  παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 30.06.2022 30.06.2021

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 41,99% 41,99%

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,27% 7,27%

ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,26% 7,26%

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,63% 5,63%

ΔΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,56% 5,56%  

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

 

Δ). Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 

Ε). Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

 

ΣΤ) .Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

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

περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

 

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

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018 και 4706/2020. 

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 Ν. 4548/2018 και 4706/2020. 
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Η) . Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών 

της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018. 

Σύμφωνα με  το νόμο  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 διαφορετική  διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας.  

 

Θ). 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. 

 

Ι). 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 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια εννέα 

ευρώ και είκοσι λεπτά (15.526.309,20 ευρώ)  και διαιρείται σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερεις 

χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερεις (51.754.364) ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

 

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 30.06.2022 30.06.2021 ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 41,99% 41,99% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,27% 7,27% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,26% 7,26% άμεση συμμετοχή 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 5,63% 5,63% άμεση συμμετοχή 

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

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται. Δεν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

5.Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν υφίστανται. Δεν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
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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 Ν. 4548/2018  

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση, υπήρξε όμως τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του 

Ν.4706/2020. 

 

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

Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018 

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 30.06.2022 δεν  κατείχε  ίδιες μετοχές. 

 

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

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Δεν υφίστανται. 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 υφίστανται. Δεν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. 

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 το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης είναι προσαρμοσμένος στην ελληνική νομοθεσία και την επιχειρηματική πραγματικότητα και έχει  

συνταχθεί με βάση την αρχή της συμμόρφωσης ή εξήγησης. 

Ο Κώδικας δεν επιβάλλει υποχρεώσεις, αλλά εξηγεί πώς να υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και διευκολύνει τη 

διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 

συνθήκες της κάθε εταιρείας. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021)  έχει εκδοθεί από το Ε.Σ.Ε.Δ. και βρίσκεται στον 

ιστότοπό του, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.esed.org.gr/code-listed 

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 

Α) Στο ΜΕΡΟΣ Α’ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» και το αρ. 2.2.21 του Ε.Κ.Ε.Δ. ορίζεται πως «Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται  ένα 

από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior 

Independent Director)». 

 

Η ως άνω διάταξη αποτελεί ειδική πρακτική, η οποία διέπεται από την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση», η οποία 

δίνει τη δυνατότητα είτε η εταιρεία να την υιοθετήσει μαζί με τις λοιπές των διατάξεις του Ε.Κ.Ε.Δ. είτε να εξηγήσει, 

αιτιολογημένα, τους λόγους μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρακτικές της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της 

εταιρείας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πρακτικών  εταιρικής διακυβέρνησης αποφάσισε την 

απόκλιση από την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ. 

 

Συγκεκριμένα, ήδη με την από 10/03/2021 απόφασή του έχει εκλέξει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ένα 

εκτελεστικό μέλος του και ως Αντιπρόεδρο ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού κατ’ εφαρμογή του αρ. 8 του Ν. 

4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια από 10/03/2021 απόφασή του αποφάσισε να συνδυάσει τους 

ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ένα πρόσωπο. Διά τον λόγο τούτο και προκειμένου η 

ως άνω απόφαση του Δ.Σ., να απονείμει τις ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο 

πρόσωπο, να συνοδευτεί  από δικλείδες ασφαλείας, μετριάζοντας τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα 

ελέγχων, το Δ.Σ. της εταιρείας, ακολουθώντας το πνεύμα του Ν. 4706/2020, εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο εκ των μη 

εκτελεστικών μελών του με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, την 
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παρακολούθηση και την κριτική εξέταση των στρατηγικών της εταιρείας καθώς και την εξέταση και την 

παρακολούθηση της πληροφόρησης που παρέχουν τα εκτελεστικά μέλη της, το Δ.Σ. αλλά και ειδικότερα τα μη 

εκτελεστικά μέλη της,  αρμοδιότητες που δεν μπορεί εκ του νόμου να έχει ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  

 

Η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της, τις ανάγκες της, την προάσπιση 

των συμφερόντων της, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της, το εύρος και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της, οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να 

καταλαμβάνονται από πρόσωπα που γνωρίζουν εις βάθος την Εταιρεία και έχουν ενεργή συμμετοχή  στην 

διοίκηση και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να έχουν ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη, εκ της ίδιας της ιδιότητάς τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. Με άλλα λόγια ακριβώς λόγω 

των κριτηρίων ανεξαρτησίας που πρέπει σύμφωνα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου πρέπει να πληρούν, ιδίως 

κατά το αρ. 9 το Ν. 4706/2020. Μόνο έτσι, τόσον ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά και σύμφωνα με το ισχύον 

ρυθμιστικό πλαίσιο τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το νόμο, το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις 

των οργάνων της εταιρείας. 

 

Λαμβανομένων υπ όψιν όλων των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την απόκλιση από 

την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ και την εφαρμογή στην θέση του των όσων ορίζονται στο αρ. 8 του Ν. 

4706/2020 στο οποίο ορίζεται ότι : «1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. 2. Σε 

περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών 

μελών». 

Β) Στο ΜΕΡΟΣ Ε’ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Δ αναφέρεται 

πως «η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Προς το σκοπό αυτό θα ενσωματώνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η έκθεση 

αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την απόκλιση από την ως άνω διάταξη του Ε.Κ.Ε.Δ σχετικά με 

την υποχρέωση ενσωμάτωσης στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της έκθεσης αμοιβών μελών του Δ.Σ 

καθόσον δεν εμπίπτει στο κατά νόμο υποχρεωτικό περιεχόμενο της ως άνω δήλωσης και σε κάθε περίπτωση 

σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, άρθρο 112, παρ.3 «Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους 

υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των 

μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική». 

         

4. Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

 

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

Εταιρείας η δημιουργία ξεχωριστής επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την 

παρούσα χρονική στιγμή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων και οι αρμοδιότητες της επιτροπής 

αποδοχών έχουν ανατεθεί  σε μία επιτροπή κατά το αρ.10 παρ.2 Ν.4706/2020.  

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 9-μελές και αποτελείται από 3 εκτελεστικά, 3 μη εκτελεστικά μέλη και 3 

μέλη είναι 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 

κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής. 

IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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 ξεχωριστή επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς λόγω της δομής 

και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία ξεχωριστής επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων δεν αξιολογείται ως 

απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων και οι αρμοδιότητες 

της επιτροπής αποδοχών έχουν ανατεθεί  σε μία επιτροπή κατά το αρ.10 παρ.2 Ν.4706/2020.  

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 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. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

Ν.4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της εγκυκλίου αρ.60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίθηκε με την από 22/7/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της Εταιρείας, οπότε και τέθηκε σε ισχύ. Είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.stiafilco.com). 

Σκοπός της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης και αποτελεσματικής 

λειτουργίας του Δ.Σ. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. αξιολογείται για την ατομική καταλληλότητά του κάθε χρόνο βάσει των :  

Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, εχέγγυα 

ήθους, φήμη, ανεξαρτησία κρίσης, διάθεση επαρκούς χρόνου. 

VIII. Προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εξετάσει την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.  

 

Μέρος Β - Εσωτερικός έλεγχος 

 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, στη οποία η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει ως σκοπό την 

παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας, αναφορικά με το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου της. Αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. H 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί:  

i. την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την 

επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης 

κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η 

Εταιρεία. 

ii. τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας. 

iii. τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης.  

iv. την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της 

Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά. 

 
Η Εταιρεία έχει συστήσει ιδιαίτερη ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση 

των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφορήσεως, για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχειρίσεως κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την 

παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεμάτων σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δίχως να θίγει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. 

Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας 

πραγματοποιείται: α) Σε συνεχή βάση από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω των ελέγχων που 

διενεργούνται, β) Σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα σχετικά 

στοιχεία και τις πληροφορίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις των 

Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών Αρχών. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει υπηρεσία 

διασφάλισης με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο και βοηθά στη βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας, 

στοχεύοντας σε αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες εσωτερικές διαδικασίες. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση 

με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις πολιτικές της εταιρείας. Συντελεί στην 

έγκαιρη και αποτελεσματική αναγνώριση κινδύνων, τη θέσπιση κατάλληλων και επαρκών δικλείδων για την 

αντιμετώπιση αυτών και τη διαρκή παρακολούθησή τους. 

Επιπλέον η Εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό για την λειτουργία της, ο οποίος περιλαμβάνει τους 

απαραίτητους κανόνες και ρυθμίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 16.07.2021 ο ως 

άνω εσωτερικός κανονισμός  αναθεωρήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1(γ) του Ν. 

4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημερώνεται κατ' ελάχιστο σε 

τριμηνιαία βάση για τον διενεργούμενο εσωτερικά έλεγχο. 
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Μέρος Γ – Αμοιβές 

 

Οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθούν 

προς έγκριση στο Δ.Σ της εταιρείας και ακολούθως θα περιληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών που θα υποβληθεί 

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018. 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 Ν. 4548/2018. 

Υφίσταται Επιτροπή Αποδοχών - Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από δύο  μέλη ανεξάρτητα και μη 

εκτελεστικά και από ένα μη εκτελεστικό μη ανεξάρτητο , 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.  

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.  

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 του 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, με την 

επιφύλαξη των όσων σχετικώς ήδη εκτέθηκαν για το θέμα αυτό στο μέρος Β΄ της παρούσας Δηλώσεως Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εντός του κανονιστικού 

πλαισίου που ισχύει σήμερα και ιδίως σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020, 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 και σε κάθε άλλη 
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σχετική διάταξη. 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 

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 Μονάδα 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 της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

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 αγοράς. 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. 
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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 είχε επικαιροποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018. 

 

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 

1. H Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατον όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 

εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες 

μετόχους. 

2.  H Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: 

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις 

του κεφαλαίου. 

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. 

γ) Εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. 

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών. 

ε) Εκδόσεως δανείου δι’ ανωνύμων ομολογιών. 

στ) Συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.  

ζ)  Διορισμού εκκαθαριστών. 

η) Της εγκρίσεως της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν.4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του 

άρθρου 112 του Ν.4548/2018. 

θ) Έγκρισης των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ι) Εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 . 

ια) Εκλογής επιτροπής ελέγχου. 

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η κατά το άρθρον 6 παρ. 1 του καταστατικού 

αποφασιζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως αύξηση του κεφαλαίου, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή 

διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά τούτο ο νόμος και γ) η 

κατά το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σε 

αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών για οποιονδήποτε λόγο, δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης 

εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, [η απόφαση της 

απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της 

οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση 

διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για την διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της 

στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις], ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του 

άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην 

έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή 
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ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική 

Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της. 

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 

οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση (έκτακτη Γενική 

Συνέλευση). 

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) 

μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. 

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του 

Ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με 

αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας 

διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας 

αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018. 

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 και πρέπει να δημοσιευθεί με 

καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ’ άρθρον 122 παρ. 2 Ν.4548/2018.είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 122  παρ. 3 του Ν.4548/2018, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της Γ.Σ. 

εκτός από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύεται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία και στον διαδικτυακό τόπο 

της εταιρείας και δημοσιοποιείται όπως παραπάνω Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει την ιστοσελίδα 

www.stiafilco.com στην οποία αναρτώνται όλες οι κατά νόμο απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Επίσης, η εταιρεία 

φροντίζει για την μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, με τρόπο που διασφαλίζει 

την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, σε μέσα που κατά την κρίση του ΔΣ θεωρούνται ευλόγως 

αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό. 

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις ειδικότερες πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 

του Ν.4548/2018 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Επιπλέον των ως άνω πληροφοριών η 

εταιρεία από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ θέτει στη 

διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην ΓΣ, σχέδιο απόφασης για 

κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή εφόσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση σχόλιο 

του ΔΣ καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που τυχόν έχουν προτείνει μέτοχοι κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. 

Ομοίως και τα στοιχεία αυτά αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.. 

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση 
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1. Στη ΓΣ δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της ΓΣ. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν τη 

μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της ΓΣ. Η 

ημερομηνία αυτή καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης με την 

προϋπόθεση ότι αυτές δεν απέχουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν 

αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση επαναληπτικής ΓΣ δημοσιεύεται νέα πρόσκληση συμμετέχει στη ΓΣ 

κάθε πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρα πριν από την ημέρα της εξ 

αναβολής ή της επαναληπτικής ΓΣ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί αν γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και 

πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή μέσω των 

συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων εις αυτό διαμεσολαβητών.  

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

πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατ’ άρθρον 128 του Ν.4548/2018. Τα έντυπα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της 

εταιρείας από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ και 

τίθεται στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της  

 

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 

Η εταιρεία από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ θέτει 

στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων 

ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας και χωριστά σύνολα 

ανά κατηγορία μετοχών. Τις πληροφορίες αυτές αναρτά και στον διαδικτυακό της τόπο. 

 

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης 

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

όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου  

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) πλήρεις ημέρες, 

τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του 

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη 

ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στις δύο συνεδριάσεις (ματαιωθείσα και επαναληπτική). 

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

στη συνέλευση.  

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 τακτική 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , 

σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθ. 21 ή της παρ. 6 του άρθ. 49 του 

Ν.4548/2018), σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της Εταιρείας, σε παράταση της 

διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο η συνέλευση 
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ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. 

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

της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 

ένα πέμπτο (1/5)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

3.  Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου 

της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , σε μείωση του 

εταιρικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθ. 21 ή της παρ. 6 του άρθ. 49 του Ν.4548/2018), 

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

διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 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, γραμματέα και ψηφολέκτη.  

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 

Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται κατ’ άρθρον. 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά 

την αντίστοιχη χρήση. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του ΔΣ να παραιτηθεί των τυχόν αξιώσεών της προς 

αποζημίωση έναντι των μελών του ΔΣ αυτής ή να συμβιβαστεί γι’ αυτές τις αξιώσεις μόνο μετά την πάροδο δύο (2) 

ετών από την γένεση εκάστης και εφόσον συγκατατίθεται σχετικών η ΓΣ της εταιρείας και δεν αντιτίθεται στην 

απόφασης αυτή της ΓΣ μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση 

κεφαλαίου.  

Η απαλλαγή των ελεγκτών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ. 

 

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

 

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον και μέχρι δεκαπέντε 

(15) Συμβούλους κατ' ανώτατο όριο. 
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1. 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. 

2. 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 99, 100 και 19 του 

Ν.4548/2018 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 σύμφωνα με τα 

άρθ. 51 και 52 του Ν.4548/2018. 

7. Ο 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 Ν.4548/2018. 

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 

ΜΑΕ, ή πριν επίσης γίνει η δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος τρίτος λαμβάνει 

γνώση της λήψεως της αποφάσεως διά παραδόσεως εις αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ μέρους της Εταιρείας (ΑΠ 

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 
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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 10 Μαρτίου 2021 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , η θητεία του είναι διετής ήτοι μέχρι 10.03.2023 

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 10 Μαρτίου  2021 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Δοντάς Ευριπίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεκτικό Μέλος
Μπιτσικώκος Γρηγόριος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δοντάς Απόστολος Ηλίας Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεκτικό Μέλος
Δοντάς Απόστολος Ιωάννης Εκτελεστικό Μέλος
Αρσενοπούλου Αρετή Ανδρέας Μη εκτελεστικό Μέλος
Κήττας Χρήστος Λάμπρος  Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σφυρής Αλέξανδρος Διονύσιος Ανέξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σκορδάς Αθανάσιος Ιωάννης Ανέξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή Γεώργιος Ανέξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

 

Σύμφωνα με την από 10 Μαρτίου 2021 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. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 

αναπληρώνει στις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο αναπληρώνει ο 

οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος. 

 

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του 

ΔΣ, το ΔΣ μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν εφόσον η αναπλήρωση δεν 

είναι εφικτή από τυχόν αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί. Η εκλογή από το ΔΣ γίνεται με απόφαση των 

απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 

αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο Ν.4548/2018 και 

ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή Γ.Σ. της εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους 

εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. 
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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 αντιπροσωπευόμενων 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. Κατά την διάρκεια της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022 το Δ.Σ. συνεδρίασε δεκατέσσερις 

(14) φορές. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στις συνεδριάσεις ως κάτωθι: 

 

 

 

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

1. Δοντάς Ευριπίδης του Χαραλάμπους 14 14 

2. Μπιτσικώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου 14 14 

3. Δοντάς Απόστολος του Ηλία 14 14 

4. Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη 14 14 

5. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα 14 14 

6. Κήττας Χρήστος του Λάμπρου 14 14 

7. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου 14 13 

8. Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη 14 14 

9. Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή του Γεωργίου 14 14 
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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 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπουν ιδίως τα άρθρα 109 έως 112 του Ν.4548/2018. 

Η Εταιρεία θα συντάξει Έκθεση Αποδοχών το περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που 

ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών για τη χρήση 01.07.2021-30.06.2022. 

Η Έκθεση θα υποβληθεί πρώτα στο Δ.Σ. προς έγκριση και εφόσον εγκριθεί θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο των μετόχων. 

Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stiafilco.com) και θα 

παραμείνει διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό για περίοδο δέκα ετών σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του 

άρθρου 112 του Ν.4548/2018. 

    

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 

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 ή ως μόνοι μέτοχοι ή 

εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

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

άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν.4548/2018. 

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων για κάθε ζημία που υφίσταται η εταιρεία λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των 

καθηκόντων του.. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε 

την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. 

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της 

παραγράφου 2 του άρθ. 99 του Ν.4548/2018 χωρίς ειδική άδεια παρεχομένη με απόφαση του ΔΣ ή με τους όρους 

του άρθ. 100 του Ν.4548/2018  διά αποφάσεως της ΓΣ των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου 

για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Τεκμαίρεται ότι 

σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της αν η αξία της 

αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας σύμφωνα με τον τελευταίο 

δημοσιευμένο ισολογισμό ή με τον ισολογισμό που συντάσσεται για τον σκοπό αυτό. 

5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις αφορούν στα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεμένα με αυτή κατά το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυποι 27.  
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Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ., μελών επιτροπών Δ.Σ., Γραμματέα Δ.Σ. και ανώτατων 

διευθυντικών στελεχών.  

 

 
 
Δοντάς Ευριπίδης - (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής. Ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα. 

Από το 1985 εργάζεται στον ΟΜΙΛΟ της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ. 

Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. 

Μέλος Δ.Σ. &  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Μεταποιητικού τμήματος  του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών «ΕΒΕΑ».  

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος «ΣΒΘΣΕ».  

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών «ΣΕΒΚ». 

Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη». 

Μέλος Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών «ΣΕΒ» 

Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της  Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας «ΕΒΙΚΕΝ». 

Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά «ΣΠΕΦ».  

Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της  «EUCOTTON»  European Cotton Aliance. 

Μέλος Δ.Σ. του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & 

Πολιτισμού. 

Αριστίνδην μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. 

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ΔΣ ΣΒΘΣΕ 2010-2016. 

Συμμετείχε στο ΔΣ του ΣΕΒ   2010-2014. 

Συμμετείχε στο ΔΣ του ICC ΕΛΛΑΣ  1998-2004 & 2010-2016. 

Συμμετείχε στο ΔΣ του ΕΒΕ Βοιωτίας  1998-2006.  

 

Μπιτσικώκος Γρηγόριος – (Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Γρηγόρης Μπιτσικώκος & Συνεργάτες».  

Διετέλεσε ή διατελεί νομικός και διοικητικός σύμβουλος σε πλειάδα εταιρειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που 

είχαν ή έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, την εμπορία, την εξαγωγή ή την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών 

τεχνικών έργων. 

Είναι από τα παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μας με βαθιά γνώση του αντικειμένου της, 

των λειτουργιών της και γενικότερα των θεμάτων που την απασχολούν.  

 
Δοντάς Απόστολος του Ηλία – (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Είναι πτυχιούχος κλωστοϋφαντουργός ΤΕΙ Πειραιά. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. 

Εργάζεται στον όμιλο της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ από το 1992. 

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και μέλος των διοικητικών 

συμβουλίων των εταιρειών «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Μον. Α.Ε.», 
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«SELECTED VOLT Μον. Ενεργειακή Α.Ε.». 

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστώ και Εξαγωγέων Βάμβακος (2010-2012) και 

πρόεδρος για το χρονικό διάστημα 2012-2016.    

Διετέλεσε αντιπρόεδρος (2001-2010) και πρόεδρος (2010-2016) του Δ.Σ. του Συνδέσμου Θεσσαλικών 

Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών.  

 
Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη – (Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι παντρεμένος με 2 παιδιά. Δραστηριοποιήθηκε στους κλάδους των 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Τραπεζικής και των Τροφίμων. Έχει διατελέσει μέλος του Γενικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και είναι μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (Ε.Σ.ΠΑ.Β.), μέλος Δ.Σ. 

στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.).  

Είναι μέλος Δ.Σ. της Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε., μέλος Δ.Σ. της Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε., μέλος 

Δ.Σ. της Selected Volt Μονοπρόσωπη A.E., μέλος Δ.Σ. της Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη Α.Ε.. 

Λόγω της χρόνιας ενασχόλησής του σε εταιρείες  εντός και εκτός Ομίλου, έχει αποκτήσει εμπειρία στους τομείς 

δραστηριοποίησής του, ενώ παράλληλα  οι  γνώσεις του είναι πολύτιμες  για τον Όμιλο και για το Διοικητικό 

Συμβούλιο αυτής. 

 

Αρσενοπούλου Αρετή – (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Είναι οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης των 

Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1979 έως το 2020 εργάσθηκε  στην 

εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ». Από το έτος 2003 έως και τον Ιούλιο του 2020 

υπηρετούσε στην θέση της Οικονομικής Διευθύντριας. 

Διετέλεσε Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» από τον 

Δεκέμβριο του 2006  έως και τον Δεκέμβριο του 2018 και έκτοτε είναι μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας.  

Είναι μη εκτελεστικό μέλος των εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»  από τον 

Ιανουάριο του 2019. 

Διαθέτει  πολυετή εμπειρία σε θέματα   που άπτονται της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης καθώς και των υποχρεώσεων εισηγμένων στο Χ.Α εταιρειών, επίσης σε θέματα που αφορούν 

φορολογικές, τελωνειακές και τραπεζικές διαδικασίας καθώς  και σε θέματα που αφορούν τον κλωστοϋφαντουργικό 

αλλά και τον ενεργειακό κλάδο.  

 

Κήττας Χρήστος – (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην 

Α.Σ.Ο.Ε.Ε), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδρυτής της εταιρείας Συμβούλων «Χρήστος 

Κήττας & Συνεργάτες».  

Διαθέτει πολυετή  επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα. Έχει εργαστεί, σε διάφορες 

εταιρείες, σε πολυάριθμες διευθυντικές θέσεις, ως Οικονομικός Διευθυντής, Οικονομικός και Φορολογικός 

Σύμβουλος και Σύμβουλος ανθρώπινου Δυναμικού. 
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Εξειδικεύεται ως Σύμβουλος σε θέματα που σχετίζονται με την σύσταση, οργάνωση και έλεγχο των επιχειρήσεων 

καθώς και με την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα. Έχει 

αρθρογραφήσει σε οικονομικά sites και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σεμιναρίων στα παραπάνω αντικείμενα.   

Από τον Φεβρουάριο του 2015 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία 

ΑΕΒΕ», διετέλεσε δε Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Σφυρής Αλέξανδρος – (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε), τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

 

Διαθέτει εμπειρία πλέον των τριάντα εννέα ετών στον χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής και ειδικότερα: 

Από το 1981 έως το 1988 ως στέλεχος λογιστηρίου και υπεύθυνος λογιστηρίου επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Από το 1989 έως το 2020 ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές 

Α.Ε.», μέτοχος της «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και επικεφαλής ελεγκτικής ομάδας με αντικείμενο τον έλεγχο ατομικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε οικονομικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος, τον έλεγχο σε νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τον έλεγχο Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.  

 

Σκορδάς Αθανάσιος – (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές 

Σχέσεις. Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Γενικός 

Διευθυντής στην Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και πλοίων 

υπεράκτιων εγκαταστάσεων. 

   

Διετέλεσε από το 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2019 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εισηγμένη στο ΧΑΑ, 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ στην οποία συνέβαλε με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων εξυγίανσης της εταιρείας, στην 

απορρόφηση τρίτων εταιρειών καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησής της από τις συστημικές 

τράπεζες στην κοινοπραξία Amerra Capital Management (US) – Mubadala Private Equity (UAE). 

 

Έχει διατελέσει επί μία διετία Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

με αρμοδιότητα το Εμπόριο και την Βιομηχανία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα στα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, 

ενώ διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

Έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών καθώς και στο Ινστιτούτο 

Χρηματοοικονομικών Σπουδών. 

Έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχοντας ενεργά σε 

Διοικητικά Συμβούλια αναγνωρισμένων συλλόγων, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει τιμηθεί το 2019 με το χρυσό βραβείο 

«Health & Safety Awards» ως προς τις δραστηριότητές του για την εμπέδωση εταιρικής κουλτούρας υγείας και 

ασφάλειας εργαζομένων. Έχει τιμηθεί επίσης πρόσφατα με το βραβείο «Top Industrial Export Company». 
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Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή – (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002. Εξειδικεύεται στους τομείς 

του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

Έχει πολυετή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος εταιρειών σε θέματα δικαίου που άπτονται του επιχειρείν και της 

επενδυτικής δραστηριότητας, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένου 

τραπεζικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, συγχωνεύσεων & εξαγορών, εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, 

διαθέτει σημαντική μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου αλλά και δικαίου της ενέργειας. Εκπροσωπεί 

ιδιώτες και επιχειρήσεις ενώπιον της Πολιτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και 

της γαλλικής γλώσσας. Είναι δικηγόρος στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών 

συμμετοχών «Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ» και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Montesquieu, Bordeaux IV, Γαλλίας και κάτοχος Magister 

Juris του Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Αγγλίας.  Έχει, επίσης, ολοκληρώσει το πρόγραμμα του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ) «Λογιστική – Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων». Μέλος 

της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου.  

Κωσταράς Φίλιππος – (Υπηρεσία Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης) 
  
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1992. Είναι πτυχιούχος της 

Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), μετεκπαιδευθείς στο 

πανεπιστήμιο του Αμβούργου και Διδάκτωρ του Ε.Κ.Π.Α. Έχει άριστη γνώση της γερμανικής και της αγγλικής 

γλώσσας. Εξειδικεύεται στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και του δικαίου δημοσίων έργων. Έχει 

χειρισθεί αντιδικίες σημαντικού οικονομικού αντικειμένου για λογαριασμό πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων 

και ιδιωτών και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις αστικών και εμπορικών διαφορών. 

Συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «Κωσταράς – Μηλιώνη & Συνεργάτες», που παρέχει υπηρεσίες στους 

παραπάνω τομείς δικαίου με εξατομικευμένες λύσεις νομικής προστασίας αλλά και προληπτικής νομικής κάλυψης. 

Γνωρίζει άριστα τις δραστηριότητες και τα θέματα της εταιρείας “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ” και του 

Ομίλου της, καθόσον είναι από το 1994 μέλος της Νομικής της Υπηρεσίας και από το έτος 2011 Προϊστάμενος 

αυτής. Νομικός Σύμβουλος πολλών εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ελληνική 

θυγατρική της μεγαλύτερης παγκοσμίως πολυεθνικής εταιρείας επιβλέψεων, αναλύσεων και πιστοποιήσεων, 

καθώς και μέλος Νομικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ. 

 

Σάλτας Ιωάννης – (Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
 

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π.), τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.   

Διαθέτει εμπειρία τριάντα ετών στον χώρο των οικονομικών, γνώστης όλου του φάσματος των λογιστικών, 

φορολογικών και τραπεζικών θεμάτων. 

Εργάζεται στις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας από το 1993 και από τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε την θέση του 

Υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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Ευγενία Καλαϊτζή – (Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου) 
 
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, την πιστοποίηση CICA (Certified Internal Control Auditor), καθώς και πιστοποιήσεις της Τράπεζας 

Ελλάδος. Είναι τακτικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Διαθέτει εμπειρία 19 ετών στον Τραπεζικό Κλάδο. Το 2010 μετατάχθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του 

Ομίλου ATEbank, ενώ το 2012 εντάχθηκε στο δυναμικό του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Τράπεζας 

Πειραιώς. 

Ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου από τον Φεβρουάριο του 2022, είναι υπεύθυνη να παρέχει αντικειμενική και 

βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση αναφορικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

Αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΛΕΚΤΟ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
30η.06.2022 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η.06.2022 

Δοντάς Ευριπίδης του 
Χαραλάμπους 

191.416 μτχ. 
ΚΕΜ: 1.007.882 μτχ.              

από κοινού με Σκανδαρά 
Παναγιώτα του Λουκά 

(σύζυγος)/εντολέας ο κ. 
Ευριπίδης Δοντάς. 

 2,32% 

Μπιτσικώκος Γρηγόριος του 
Ευαγγέλου 

ΚΕΜ: 5.000 μετοχές 
από κοινού με 
Κωνσταντία 

Μπιτσικώκου του 
Γρηγορίου (κόρη) και 

Χρυσούλα Μπιτσικώκου 
του Γρηγορίου 

(κόρη)/εντολέας ο κ. 
Γρηγόριος Μπιτσικώκος.  

 0, 01% 

Δοντάς Απόστολος του Ηλία 109.248 0,21%  

Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη 2.880.097 5,56%  

Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα 0  0 

Κήττας Χρήστος του Λάμπρου 0  0 

Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου 0  0 

Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη 0  0 

Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή του 
Γεωργίου 

0  0 

Σάλτας Ιωάννης του Αθανασίου 0  0 

Κωσταράς Φίλιππος του 
Γρηγορίου 

0 0  
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Μέρος Η. Επιτροπή Ελέγχου 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας λειτουργεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4449/2017 και 

αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Δ.Σ. στα καθήκοντά του, σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τα 

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου  και Εταιρικής Διακυβέρνησης , την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, καθώς και για 

και την ασφάλεια των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.  

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει δικό της κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ 

με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας www.stiafilco.com . Η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 10.03.2021  με διετή 

θητεία, και τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκαν με την από 

11.03.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο 

Διοικητικό Συμβούλιο από την ως άνω Γενική Συνέλευση. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 18.03.2021 συγκροτήθηκε σε σώμα  και απαρτίζεται από τα 

κατωτέρω  πρόσωπα: 

ONOMA ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Αλέξανδρος Σφυρής Διονύσιος Πρόεδρος 
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος 

Βαρβάρα-

Παρασκευή 
Μέργου Γεώργιος Μέλος 

Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος 

Αρετή Αρσενοπούλου Αθανάσιος Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος 

 

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως 

ισχύει, καθώς η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του 

άρθρου του Ν.4706/2020.  

 

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων: 

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του 

υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,  

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και 

διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας 

αυτής,  

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του,  
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ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών 

εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα.  

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει 

τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν . 

ζ) H επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της 

ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο. 

 Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη 

οντότητα.  

 

Συνεδριάσεις -  Πεπραγμένα 

Συνεδριάσεις Επιτροπής 

Κατά την χρήση 01.07.2021–30.06.2022 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις με την παρουσία 

του συνόλου των μελών της. 

 

Πεπραγμένα Επιτροπής 

Αναφορικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022  παρατίθεται 

αυτούσια, η σχετική Έκθεση του Προέδρου της, κ. Αλέξανδου Σφυρή. 

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΕΒΕ», σας υποβάλλω εκ μέρους της Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων 

για τη χρήση  01.07.2021 – 30.06.2022 , που αναφέρεται στο έργο μας με βάση τις αρμοδιότητες που της έχουν 

ανατεθεί. 

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.03.2021 και η θητεία της  είναι διετής. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και τα οποία είναι:  

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

Μέλη: Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020). Επίσης, εκ των μελών της επιτροπής, ο κ. 

Αλέξανδρος Σφυρής διαθέτει τεκμηριωμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. 

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπει αφενός το σκοπό, τη σύνθεση, τη θητεία, τη δικαιοδοσία, τις 

συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και αφετέρου την ισχύ και τη διαδικασία 

τροποποίησης του Κανονισμού. 

Η κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την 

εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και άλλων συναλλασσόμενων 

εν γένει με την Εταιρεία για την παρακολούθηση: 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου. 

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού  η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων: 
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 ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου 

και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 

 παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

 παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και 

διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά 

τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της 

οντότητας αυτής, 

 παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του,  

 επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και 

ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα. 

 είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει 

τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν. 

 H επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της 

ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο. Στην έκθεση 

αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα. 

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της πρέπει: 

• να έχει πρόσβαση στα αρχεία, στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την υλοποίηση 

του έργου της, 

• να έχει επικοινωνία με στελέχη και προσωπικό της εταιρείας  για την προσήκουσα διεκπεραίωση των 

αρμοδιοτήτων, 

• να έχει  επικοινωνία τόσο με τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου όσο και με το νόμιμο Ελεγκτή 

της Εταιρείας, 

• να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πρόσφορους πόρους για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων και εξωτερικών συνεργατών. 

Παρακολούθηση υποχρεωτικού ελέγχου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της οικονομικής χρήσης 01-07-2020/30-06-2021 λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα και συμπεράσματα της 

αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την παρ. 6 του άρθρου 26 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

Ο υποχρεωτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01-07-2020 / 30-06-2021 

πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία DFK PD AUDIT Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, 

Λογιστών & Συμβούλων  Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και οι οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εντοπίσαμε σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς την 

αναγνώριση, αποτίμηση και ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και θεωρούμε ότι οι παραδοχές 

και εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι λογικές (εύλογες). Διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις που 

περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι επαρκείς. 
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Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης που 

της υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει προσληφθεί από την Εταιρεία, 

η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργείται και πληροί τουλάχιστον τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ενημερωθήκαμε για την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από την διοίκηση της Εταιρείας, όπως επίσης ενημερωθήκαμε κατά τις 

συναντήσεις μας με τον Ορκωτό Ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας DFK PD AUDIT Α.Ε.  επί του προγράμματος 

υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης που έληξε 30-06-2022. Προβήκαμε σε αξιολόγησή του και βεβαιωθήκαμε ότι το 

πρόγραμμα αυτό κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς 

επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας.  

 

Επίσης, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τη διοίκηση της Εταιρείας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, της 

εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου, αντιστοίχως. 

Λάβαμε υπόψη μας και εξετάσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης 

κατά την σύνταξή τους. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τα κατωτέρω θέματα με αναφορά σε 

συγκεκριμένες ενέργειες επί των θεμάτων αυτών: 

 Ως προς τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι λογικές (εύλογες). 

 Ως προς την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία, διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν 

ειδικοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι βασικές παραδοχές βασίστηκαν σε διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς και ότι η 

μεθοδολογία της προσέγγισης κόστους έχει κατάλληλα εφαρμοστεί. 

 Ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα ανωτέρω θέματα που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., 

διαπιστώσαμε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι επαρκείς. 

 Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως απεικονίζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 

χρήσης 01-07-2020 / 30-06-2021, δεν διαπιστώσαμε ασυνήθεις συναλλαγές. 

Τέλος, είχαμε έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ενόψει της σύνταξης της έκθεσης 

ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου για την χρήση 01-07-2020 / 30-06-

2021, ενώ επισημαίνουμε ότι επισκοπήσαμε τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας και θεωρούμε ότι είναι πλήρεις και συνεπείς σε σχέση με την πληροφόρηση που είχε τεθεί 

υπόψη μας, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία. 

 

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Σχετικά με την διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (άρθρο 44, παρ. 3, περ. β΄ του 

Ν.4449/2017), η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε: 

 τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, ροής και διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και 
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 την λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, 

δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν διαπιστώσαμε αδυναμίες στη διαδικασία σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που να χρήζουν βελτίωσης. 

 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 

Σχετικά με την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των 

πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και 

στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων (άρθρο 44, παρ. 3, περ. γ΄ του Ν.4449/2017), σε σχέση με την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στις κατωτέρω ενέργειες: 

 Αξιολόγηση της στελέχωσης και της οργανωτικής δομής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τις τυχόν 

αδυναμίες της, εάν δηλαδή δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, εάν είναι ανεπαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με μη 

επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση, 

 Αξιολόγηση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας περιορισμών στο έργο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, καθώς και 

την ανεξαρτησία που αυτή οφείλει να έχει, ώστε να επιτελεί ακώλυτα το έργο της, 

 Αξιολόγηση του προγράμματος ελέγχου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους 

κύριους τομείς επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

ελέγχων, 

  Εξέτασε ότι το πρόγραμμα ελέγχων, καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μέσω του έργου της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού 

COVID-19, έλαβε γνώση για τον κυριότερο κίνδυνο για το έτος 2021/2022:  

Εμπορικός Κίνδυνος, που σχετίζεται με τα αυξημένα κόστη παραγωγικής διαδικασίας (πρώτη ύλη, ενέργεια) και 

επιπρόσθετα κόστη μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, έξοδα μεταφοράς  κτλ.  

 

Επισκόπηση ανεξαρτησίας και καταλληλότητας της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών των ορκωτών 

ελεγκτών. 

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 

και των άρθρων 5, 6, 21, 22, 23, 26 και 27 του Κανονισμού 537/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκόπησε και 

παρακολούθησε την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη της την ετήσια δήλωση ανεξαρτησίας του εξωτερικού 

ελεγκτή και συζητά μαζί του απειλές, που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τους 

τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι 

σχέσεις, λαμβανομένων υπόψη των απόψεων του εξωτερικού ελεγκτή, της Διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου, 

κατά περίπτωση, φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του εξωτερικού 

ελεγκτή. 
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Υποβολή πρότασης στο ΔΣ αναφορικά με την εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει πρωτεύουσα αρμοδιότητα στην επιλογή του κυρίου εταίρου ελέγχου (τακτικού ελεγκτή). 

Στα σχετικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται: το εύρος του ελέγχου, έκφραση γνώμης για τον 

υπεύθυνο κύριο εταίρο του έργου και η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον διορισμό, επαναδιορισμό 

και απομάκρυνση των εξωτερικών ελεγκτών. 

Η Επιτροπή Ελέγχου μετά από πρόταση της Οικονομική Διεύθυνσης της Εταιρείας, πρότεινε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας  καθώς και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η DFK PD AUDIT Α.Ε. 

να διοριστεί εκ νέου ως Εξωτερικός Ελεγκτής για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2021/2022 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση αυτή.  

Λοιπά. 
Η Επιτροπή Ελέγχου στην τρέχουσα χρήση 2021/2022 προχώρησε στην αναθεώρηση / επικαιροποίηση του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 10 του Ν.4706/2020, 

ο οποίος στην συνέχεια εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής 

Ελέγχου, ως εκάστοτε ισχύει, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Συνεδριάσεις. 
Για την περίοδο 01.07.2021 - 30.06.2022 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις  με τη συμμετοχή 

όλων των μελών της και όλες οι αποφάσεις της ελήφθησαν ομόφωνα και ασχολήθηκε με όλα τα θέματα 

αρμοδιότητάς της, όπως αυτά καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Τηρήθηκαν σχετικά πρακτικά στα οποία 

καταγράφηκαν τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και κοινοποιήθηκαν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις της, ασχολήθηκε με θέματα αρμοδιότητάς της και 

συγκεκριμένα:  

Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας, στο στάδιο προγραμματισμού του 

ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, καθώς και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου για τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.  

- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης της 

Εταιρείας κατά τις οποίες η Ε.Ε. ενημερώθηκε για τη συνεργασία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τη Διοίκηση 

στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

- Ενημερώθηκε για τη Συμπληρωματική Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας της χρήσης  30.06.2021. 

- Επισκόπησε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της χρήσης  30.06.2021. 

- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου, εισηγήθηκε προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση της ετήσιας Χρηματοοικονομικής έκθεσης σε ατομική και ενοποιημένη βάση, πριν 

από τη δημοσίευσή τους, βάσει των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών. 

Εξέτασε το σύνολο των υπηρεσιών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν παρασχεθεί άλλες 

υπηρεσίες πέραν των υποχρεωτικών στα πλαίσια των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών ελέγχων. 

- Παρακολούθησε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες των Ορκωτών Ελεγκτών στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου. 

- Συνέταξε  Έκθεση Πεπραγμένων για τη χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων 

- Υπέβαλε πρόταση για τον επαναδιορισμό από τη Γενική Συνέλευση των ιδίων Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή  την 

ελεγκτική εταιρεία DFK PD AUDIT Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστών & Συμβούλων  

Επιχειρήσεων καθώς για την χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022.  
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- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές του Ομίλου  για την παρουσίαση του 

Σχεδιασμού και της Στρατηγικής  του Ελέγχου της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022» 

- Ενημερώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του α΄ εξαμήνου 01.07.2021 

– 31.12.2021, τις οποίες επισκόπησε και εισηγήθηκε την έγκριση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Εσωτερικός Έλεγχος. 

- Παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και της εκτέλεσης του προγράμματος 

ελέγχων όπως αυτό εφαρμόζεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της. 

- Εξέτασε και αξιολόγησε τα ευρήματα καθώς και τις προτάσεις τόσο των εσωτερικών όσο και των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο των ανωτέρω. 

- Ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τα ανωτέρω. 

- Πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή με ελεγκτή που να καλύπτει τις 

προσόντα που ορίζει ο Ν.4706/2020. 

- Εξέτασε και αξιολόγησε την έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου για το α’ εξάμηνο της χρήσεως 01.07.2021 – 

31.12.2021, καθώς και τα συναφή με αυτές σχόλια της Διοίκησης και ενημέρωσε το Δ.Σ σχετικά. 

- Εξέτασε και αξιολόγησε την τριμηνιαία έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή για το γ’ τρίμηνο της χρήσης από 

01.01.2022 έως 31.03.2022. 

- Παρακολούθησε την εξέλιξη και πρόοδο των ευρημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4706/2020, στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου 

περιλαμβάνεται και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία. 

Κατά την οικεία νομοθεσία και δη το άρθρο 14 παρ. 1 περ. ιβ του Ν.4706/2020, ορίζεται ότι ο Κανονισμός 

Λειτουργίας της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης «όπου απαιτείται» και σε 

συνδυασμό με το άρθρο 151 του Ν.4548/2018 ως ισχύει συνάγεται ότι η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται 

στις περιπτώσεις των μεγάλων ανωνύμων εταιριών οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου συμφέροντος. Η 

Εταιρεία δεν ανήκει στην περίπτωση αυτή και ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεη να θεσπίσει Πολιτική Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΣΦΥΡΗΣ 
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Μέρος Θ : Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. 

 

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελεί Επιτροπή του ΔΣ και αποτελείται αποκλειστικά 

από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.  

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται 

από το ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα 

από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4706/2020,ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στο σύνολό 

τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμβαδίζει με τη θητεία των μελών 

του ΔΣ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δύναται να ανανεώνεται μία 

φορά. 

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει δικό της κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε και 

τέθηκε σε ισχύ με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είναι αναρτημένος 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com 

Η παρούσα επιτροπή εκλέχτηκε με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με 

θητεία η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 9η Μαρτίου 2023, ορίστηκαν 

ως μέλη της οι κάτωθι : 

  ONOMA ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Αθανάσιος Σκορδάς Ιωάννης Πρόεδρος 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Βαρβάρα-

Παρασκευή 
Μέργου Γεώργιος Μέλος 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Αρετή Αρσενοπούλου Αθανάσιος Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος 

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθορίζονται βάσει του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου και των συγκεκριμένων συνθηκών και αναγκών της Εταιρείας. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και 

Αποδοχών είναι : 

 1) Συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. 

 2) Υποβάλλει προτάσεις για την πολιτική πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.  

3) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

Πολιτικής Καταλληλότητας. 

 4) Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών Δ.Σ. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

Πολιτικής Καταλληλότητας. 
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 5) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται. 6) 

Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το 

επιθυμητό προφίλ του.  

7) Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους 

εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις 

ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων. 

 8) Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και 

τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.  

9) Εξετάζει την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.  

10) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

πολιτικής αποδοχών.  

11) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται. 

 12) Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και τη 

λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων. 

13) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών όλων των επιτροπών της 

εταιρείας, του επικεφαλής της μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου και των διευθυντικών στελεχών.  

 

 Πεπραγμένα Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά την χρήση 01.07.2021 – 

30.06.2022. 

Κατά την χρήση 01.07.2021–30.06.2022 η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συνεδρίασε μία 

φορά με την παρουσία του συνόλου των μελών της. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών υποστήριξε το Διοικητικό 

Συμβούλιο για :  

- την διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. 

-την έκθεση αποδοχών των μελών του Δ.Σ. 

-την πρόταση για τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. 

-την πρόταση μελών του Δ.Σ.     
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Μέρος Ι. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Την 30η Ιουνίου 2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 15.526.309,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 

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

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 21.733.305 41,99% 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 3.760.987 7,27% 

ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3.757.691 7,26% 

ΔΟΝΤΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2.912.583 5,63% 

ΔΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 2.880.097 5,56% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 16.709.701 32,29% 

ΣΥΝΟΛΟ 51.754.364 100% 

 

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 

Ν.4548/2018. 
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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 30ης Ιουνίου 2022, 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 30η Ιουνίου 2022, τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 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 ενότητα 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 επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
όπου γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ορισμένων οικονομικών ενδείξεων όπως η ύπαρξη μακροχρόνιων αρνητικών 
αποτελεσμάτων, η επίδραση της αύξησης του κόστους της ενέργειας στη λειτουργία του ομίλου και  της εταιρείας, 
το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις,  της εταιρείας και του ομίλου, υπολείπονταν την 30.06.2022 των  
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους κατά 42 εκ. ευρώ και 45 εκ. ευρώ περίπου αντίστοιχα, καθώς και ότι τα ίδια 
κεφάλαια του ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά, μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση την παραδοχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας της εταιρείας και κατ’ επέκταση του ομίλου. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται 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 ελεγχόμενης 
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 30.6.2022 η λογιστική αξία των επενδύσεων σε 
θυγατρικές εταιρείες, όπως απεικονίζεται στις εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε € 25,2 εκ. ευρώ. 
Οι συμμετοχές της εταιρείας σε θυγατρικές αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας, 
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, τις 
εκτιμήσεις και τις τεχνικές αποτίμησης  που 
χρησιμοποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα 
προβλέπονται στην παρ.66 του Δ.Π.Χ.Α. 13,  
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις  4.4 και 12 της ετήσιας 
οικονομικής έκθεσης. 

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. 

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 2.19, 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. 
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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.  

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 αρχής 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 προβεί 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: 
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 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 τη 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 τη 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.  
 
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 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. 
 
 Αποκτούμε 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 
ελεγχόμενης χρήσεως και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.  
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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 152 του Ν. 4548/2018.  

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 
152 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 30.06.2022. 

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. 

4.        Διορισμός Ελεγκτή 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 10/03/2021 απόφαση της 
ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια 
συνολική περίοδο 1 έτους με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των 
μετόχων. 
 
5. Κανονισμός Λειτουργίας 
 
Η Εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με το περιεχόμενο που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 

 
 
6. Έκθεση Διασφάλισης επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς 
 
Εξετάσαμε τα ψηφιακά αρχεία της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό 
Μορφότυπο (ESEF) που ορίζεται από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΕ) 
2019/815, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (EΕ) 2020/1989 (εφεξής Κανονισμός ESEF), και τα οποία 
περιλαμβάνουν τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 
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που έληξε την 30η Ιουνίου 2022, σε μορφή XHTML 213800N26LVNZDX7MY98-2022-06-30-el., καθώς και το 
προβλεπόμενο αρχείο XBRL 213800N26LVNZDX7MY98-2022-06-30-el.zip με την κατάλληλη σήμανση, επί των 
προαναφερόμενων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Κανονιστικό πλαίσιο 
Τα ψηφιακά αρχεία του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου καταρτίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
ESEF και την 2020/C 379/01 Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2020, 
όπως προβλέπεται από το Ν. 3556/2007 και τις σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Κανονιστικό Πλαίσιο  ESEF»). Συνοπτικά το Πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
-  Όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται σε μορφότυπο XHTΜL. 
- Όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, που περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και στην Κατάσταση 
Ταμειακών Ροών, θα πρέπει να επισημαίνεται με ετικέτες XBRL (XBRL ‘tags’), σύμφωνα με την Ταξινομία του 
ESEF (ESEF Taxonomy), όπως ισχύει. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον ESEF, συμπεριλαμβανομένης και της 
σχετικής ταξινομίας, παρατίθενται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards) του ESEF. 
Οι απαιτήσεις που ορίζονται από το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο ESEF αποτελούν κατάλληλα κριτήρια για να 
εκφράσουμε συμπέρασμα που παρέχει εύλογη διασφάλιση. 
 
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση  
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται από το Κανονιστικό Πλαίσιο ESEF, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των ψηφιακών αρχείων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνες του Ελεγκτή  
Η δική μας ευθύνη είναι ο σχεδιασμός και η διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
214/4/11-02-2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και τις 
«Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την εργασία και την έκθεση διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF) των εκδοτών με κινητές αξίες 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα», όπως εκδόθηκαν από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών την 
14/02/2022 (εφεξής "Κατευθυντήριες Οδηγίες ESEF"), έτσι ώστε να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση ότι οι 
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που καταρτίστηκαν από τη 
διοίκηση σύμφωνα με τον ESEF συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο 
ESEF. 
 
Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ), όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και επιπλέον έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το Ν. 
4449/2017 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014. 
 
Η εργασία διασφάλισης που διενεργήσαμε καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις 
Κατευθυντήριες Οδηγίες ESEF και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, 
“Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης”. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι η εργασία αυτή θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 
σφάλμα αναφορικά με μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου ESEF. 
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Συμπέρασμα 
 
Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι οι 
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, για τη χρήση που έληξε την 30 
Ιουνίου 2022, σε μορφή αρχείου XHTML 213800N26LVNZDX7MY98-2022-06-30-el, καθώς και το προβλεπόμενο 
αρχείο XBRL 213800N26LVNZDX7MY98-2022-06-30-el.zip με την κατάλληλη σήμανση, επί των 
προαναφερόμενων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου ESEF. 
 
 
 

 

 
DFK PD AUDIT Α.Ε. 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, 
Λογιστών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 

Χ. Σαμπάγκ – Σ. Χούρι 3 
151 25 Μαρούσι 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 163 
Α.Μ. ΕΛΤΕ 031 

Αθήνα, 31/10/2022 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Παναγιώτα Λ. Κωστάκου 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 28071 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 1447 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2022 

(ποσά σε ευρώ) 

Σημ.

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 6 69.307.936,56 72.460.309,39 41.269.877,27 42.282.527,04

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 57.055,90 53.736,62 57.055,90 53.736,62

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 8 399.275,12 451.688,00 288.931,69 332.517,09

Επενδύσεις σε ακίνητα 9 77.741,67 77.741,67 0,00 0,00

Λοιπές Απαιτήσεις 10 92.601,74 204.667,02 91.901,74 203.967,02

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία 
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων

11 1.325,25 30.100,98 0,00 0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 12 0,00 0,00 25.222.143,08 37.919.741,79

Επενδύσεις σε συμετοχικούς τίτλους 625,00 625,00 625,00 625,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

69.936.561,24 73.278.868,68 66.930.534,68 80.793.114,56

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 13 5.766.619,84 6.083.767,30 4.969.646,05 5.640.165,22

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 5.535.136,60 5.890.144,71 3.017.178,40 3.884.248,56

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 1.693.460,14 2.746.954,58 979.749,88 236.250,66

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων

12.995.216,58 14.720.866,59 8.966.574,33 9.760.664,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 82.931.777,82 87.999.735,27 75.897.109,01 90.553.779,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 16 15.526.309,20 15.526.309,20 15.526.309,20 15.526.309,20

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

Λοιπά αποθεματικά 18.1 16.240.659,27 16.207.881,25 15.535.298,11 15.535.298,11

Αποθεματικό εύλογης αξίας 18.2 0,00 0,00 16.951.695,60 26.855.822,59

Αποτελέσματα Εις Νέον 18.3 -49.373.340,34 -47.646.213,93 -54.087.442,61 -52.970.772,46

-391.850,38 1.302.498,01 11.140.381,79 22.161.178,93

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 3.916,39 4.048,44 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -387.933,99 1.306.546,45 11.140.381,79 22.161.178,93

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 28.2 7.636.336,18 7.242.026,09 12.275.833,29 15.200.703,25

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 19 136.427,22 148.987,80 122.491,48 138.151,95

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 20.1 13.410.099,93 18.384.631,92 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 21 4.029.517,43 4.426.332,52 799.161,73 823.331,80

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 3.625.190,49 0,00 3.625.190,49

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δικαιωμάτων 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων

23 407.508,96 459.255,97 253.169,18 295.674,59

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 25.619.889,72 34.286.424,79 13.450.655,68 20.083.052,08

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 8.616.708,92 5.148.441,92 7.569.954,20 3.904.799,39

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 173.349,20 451.008,79 58.405,86 27.776,44

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 20.2 48.858.017,00 46.756.936,15 43.635.206,11 44.335.325,02

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δικαιωμάτων 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

23 51.746,97 50.377,17 42.505,37 41.647,14

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 57.699.822,09 52.406.764,03 51.306.071,54 48.309.547,99

Σύνολο υποχρεώσεων 83.319.711,81 86.693.188,82 64.756.727,22 68.392.600,07

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

82.931.777,82 87.999.735,27 75.897.109,01 90.553.779,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

       Οι σημειώσεις από τις σελίδες 67  έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος 

(ποσά σε ευρώ) 

Σημ.
01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Κύκλος εργασιών 5.1,5.4 30.869.727,20 28.392.949,38 24.053.542,32 20.322.333,47

Κόστος Πωλήσεων 5.2,5.5 -27.991.362,49 -25.360.017,46 -22.832.499,48 -20.583.093,09

Μικτό αποτέλεσμα 5.3,5.6 2.878.364,71 3.032.931,92 1.221.042,84 -260.759,62

Άλλα Έσοδα 24 826.370,79 1.050.230,02 432.339,51 789.983,44

Έξοδα Διάθεσης -137.249,46 -135.754,36 -137.249,46 -133.863,01

Έξοδα Διοίκησης -1.449.017,01 -1.450.974,58 -778.346,48 -840.888,11

Αλλα Έξοδα 25 -1.205.712,76 -857.383,06 -919.304,43 -453.340,81

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 26 91.477,65 -422.546,74 94.316,26 67.235,50

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 1.004.233,92 1.216.503,20 -87.201,76 -831.632,61

Χρηματοοικονομικά έσοδα 513,62 443,19 513,62 443,19

Χρηματοοικονομικά έξοδα -2.304.835,50 -2.237.942,30 -1.161.380,25 -1.156.042,74

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 27 -2.304.321,88 -2.237.499,11 -1.160.866,63 -1.155.599,55

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων -1.300.087,96 -1.020.995,91 -1.248.068,39 -1.987.232,16

Φόρος εισοδήματος 28.1 -394.392,48 581.457,39 131.398,24 886.809,49

Κέρδη /(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (Α) -1.694.480,44 -439.538,52 -1.116.670,15 -1.100.422,67

Ιδιοκτήτες μητρικής -1.694.348,39 -439.690,19 -1.116.670,15 -1.100.422,67

Μη ελέγχουσα συμμετοχή -132,05 151,67 0,00 0,00

Σύνολο -1.694.480,44 -439.538,52 -1.116.670,15 -1.100.422,67

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 
στα αποτελέσματα 

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών

0,00 -19.059,81 0,00 -19.241,09

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν 
αναγνωρισθεί στα Ίδια Κεφάλαια

0,00 0,00 0,00 767.178,38

Σύνολο 0,00 -19.059,81 0,00 747.937,29

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα 
Διαφορές από προσαρμογή στην εύλογη αξία 
επενδύσεων σε θυγατρικές 

0,00 0,00 -9.904.126,99 -3.064.134,08

Σύνολο 0,00 0,00 -9.904.126,99 -3.064.134,08

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 -19.059,81 -9.904.126,99 -2.316.196,79

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους 
(Α+Β)

-1.694.480,44 -458.598,33 -11.020.797,14 -3.416.619,46

Ιδιοκτήτες μητρικής -1.694.348,39 -458.750,00 -11.020.797,14 -3.416.619,46

Μη ελέγχουσα συμμετοχή -132,05 151,67 0,00 0,00

Σύνολο -1.694.480,44 -458.598,33 -11.020.797,14 -3.416.619,46

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

30 -0,0327 -0,0085 -0,0216 -0,0213

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

30 -0,0327 -0,0085 -0,0216 -0,0213

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

 

 

 

Oι σημειώσεις από τις σελίδες 67  έως 134  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

 
 

Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσα 
συμμετοχή

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2021 15.526.309,20 17.214.521,49 16.207.881,25 -47.646.213,93 1.302.498,01 4.048,44 1.306.546,45

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 -1.694.348,39 -1.694.348,39 -132,05 -1.694.480,44

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους

0,00 0,00 0,00 -1.694.348,39 -1.694.348,39 -132,05 -1.694.480,44

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 0,00 0,00 32.778,02 -32.778,02 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 30.06.2022 15.526.309,20 17.214.521,49 16.240.659,27 -49.373.340,34 -391.850,38 3.916,39 -387.933,99
 

 
 
 

Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσα 
συμμετοχή

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 01.07.2020 15.526.309,20 17.214.521,49 15.912.830,93 -46.892.413,61 1.761.248,01 3.896,77 1.765.144,78

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 -439.690,19 -439.690,19 151,67 -439.538,52

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών

0,00 0,00 0,00 -19.059,81 -19.059,81 0,00 -19.059,81

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους

0,00 0,00 0,00 -458.750,00 -458.750,00 151,67 -458.598,33

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 0,00 0,00 295.050,32 -295.050,32 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 30.06.2021 15.526.309,20 17.214.521,49 16.207.881,25 -47.646.213,93 1.302.498,01 4.048,44 1.306.546,45
 

 
 
Oι σημειώσεις από τις σελίδες  67  έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  Εταιρείας 

 
 

Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 01.07.2021 15.526.309,20 17.214.521,49 15.535.298,11 26.855.822,59 -52.970.772,46 22.161.178,93

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.116.670,15 -1.116.670,15

Προσαρμογή αξίας συμμετοχών στην εύλογη 18.2 0,00 0,00 0,00 -9.904.126,99 0,00 -9.904.126,99

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους

0,00 0,00 0,00 -9.904.126,99 -1.116.670,15 -11.020.797,14

Υπόλοιπα 30.06.2022 15.526.309,20 17.214.521,49 15.535.298,11 16.951.695,60 -54.087.442,61 11.140.381,79

 
 
 

Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 01.07.2020 15.526.309,20 17.214.521,49 15.535.298,11 29.152.778,29 -51.851.108,70 25.577.798,39

Καθαρή ζημία χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.422,67 -1.100.422,67

Προσαρμογή αξίας συμμετοχών στην έυλογη 14 0,00 0,00 0,00 -3.064.134,08 0,00 -3.064.134,08

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών

0,00 0,00 0,00 0,00 -19.241,09 -19.241,09

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που 
είχαν αναγνωρισθεί στα ίδια κεφάλαια 

14 0,00 0,00 0,00 767.178,38 0,00 767.178,38

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους

0,00 0,00 0,00 -2.296.955,70 -1.119.663,76 -3.416.619,46

Υπόλοιπα 30.06.2021 15.526.309,20 17.214.521,49 15.535.298,11 26.855.822,59 -52.970.772,46 22.161.178,93

 
 
Oι σημειώσεις από τις σελίδες 67  έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

236.250,66

236.250,66 793.868,70

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσης

1.693.460,14 2.746.954,58 979.749,88

701.213,71 743.499,22 -557.618,04

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσης

2.746.954,58 2.045.740,87

-3.111.534,60 -1.848.155,77 -948.958,58 0,00

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

-1.053.494,44

-3.102.804,58 -1.839.909,01 -948.958,58 0,00

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

 Εξοφλήσεις δανείων  

Καταβολή κεφαλαίου συμβάσεων μισθωτικών 
δικαιωμάτων

-8.730,02 -8.246,76 0,00 0,00

-785.628,31 -1.032.245,35 -130.125,75 -170.225,22

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

513,62 443,19 513,62 443,19

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

-550.000,00 -743.920,00 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  

Χορηγήσεις δανείων

-236.141,93 -288.768,54 -130.639,37 -170.668,41
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  

2.843.668,47 3.581.614,83 1.822.583,55 -387.392,82

Επενδυτικές δραστηριότητες  

-1.833.726,57 -906.565,42 -797.098,37

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

-454.722,83 -438.277,93 -161.889,16 -102.316,11

Τόκοι πληρωθέντες  

Τόκοι μισθώσεων πληρωθέντες 0,000,00-10.095,24-9.611,98

01.07.2020 
30.06.2021

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από απαιτήσεις  

Ο όμιλος Η εταιρεία

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

-25.770.627,63 -21.783.647,99 -21.460.851,70 -18.807.052,51

(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  

31.107.945,46 27.647.362,56 24.351.889,83 19.319.074,17

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

-2.029.314,55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις από τις σελίδες 67  έως 134  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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1.Δομή του Ομίλου 

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

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

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

τον εξευγενισμό νημάτων. 

Οι θυγατρικές εταιρείες SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε  

δραστηριοποιούνται στην λειτουργία  μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών, στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή μη και την  συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 

απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες.  

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

 Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2022  ανήρχετο σε  

158 και 136 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 30.06.2022 

είναι οι εξής: 

 

α/α Επωνυμία  
Χώρα  

εγκ/σης 

Σχέση 

συμμετοχής 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

30.06.2022 

Μέθοδος 

Ενοποίησης  

1 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  Ελλάδα Άμεση 99,98% 
Ολική 

ενοποίηση 

2 SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E. Ελλάδα Έμμεση 100,00% 
Ολική 

ενοποίηση 

3 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
Ελλάδα Έμμεση 100,00% 

Ολική 

ενοποίηση 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Εταιρεία βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 5 έως 15 μέλη. Με απόφαση της 

Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2021 εκλέχθηκε  9μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

Η θητεία του είναι διετής ήτοι  μέχρι 10.03.2023  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, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος. 
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Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Δοντάς Ευριπίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεκτικό Μέλος
Μπιτσικώκος Γρηγόριος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δοντάς Απόστολος Ηλίας Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεκτικό Μέλος
Δοντάς Απόστολος Ιωάννης Εκτελεστικό Μέλος
Αρσενοπούλου Αρετή Ανδρέας Μη εκτελεστικό Μέλος
Κήττας Χρήστος Λάμπρος  Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σφυρής Αλέξανδρος Διονύσιος Ανέξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σκορδάς Αθανάσιος Ιωάννης Ανέξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή Γεώργιος Ανέξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

 

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων:  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 31 Οκτωβρίου 2022 ενέκρινε τις ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές  

οικονομικές  καταστάσεις της χρήσεως 01/07/2021 – 30/06/2022. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο –Μέτοχοι 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 51.754.364 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά 

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

καταστάσεων στην παράγραφο 16.  

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 Ν.4548/2018 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. 
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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 

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.  

Στην Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη 

μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή 

επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει 

περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση 

της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 

του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 

τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της 

μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από 

το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετοχόντων και εγγεγραμένων 

διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

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 142 του Ν. 4548/2018  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. 
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2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της  εταιρείας, της χρήσης 01.07.2021- 30.06.2022, 

έχουν καταρτισθεί σύμφωνα  με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και των 

διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και την Μόνιμη Επιτροπή  

Διερμηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρώτη χρήση εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α.:  

Σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το 

Νόμο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες  σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή 

εξωτερικού)  και οι θυγατρικές τους υποχρεούνται να ετοιμάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις 

που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005,  σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 1 και της 

προαναφερθείσας ελληνικής νομοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν συγκριτικές 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

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

οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2022 είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθήθηκαν και στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2021 ( Χρήση 2020 - 2021).  

 

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 2022 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2022, 

δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν υιοθέτησε πρόωρα 

πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2022. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2022 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν 

τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες 

εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς – Πρώτη εφαρμογή 

ΔΠΧΑ σε θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16(α) του Προσαρτήματος του ΔΠΧΑ 1 

ώστε να επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά που αναφέρθηκαν από τη 

μητρική της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ.  
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ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 10% 

της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας 

(δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την 

οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις – Κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων 

στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, με σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τον 

λογιστικό χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης 

παρουσιάζονται στο παράδειγμα. 

ΔΛΠ 41 Γεωργία - Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην περιλαμβάνουν τις 

ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας 

την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.  

ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια (Τροποποίηση) – «Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 

Στις 14 Μαΐου 2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1. Η 

τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 

στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της 

θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες 

παραγωγής αυτών των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται 

μειωτικά στο κόστος κτήσης των παγίων. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των 

εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της 

συνήθους δραστηριότητας της οντότητας. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 

ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποίηση) – 

«Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» 

Στις 14 Μαΐου 2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 37. Η 

τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του κόστους 

εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει 

ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής 

της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει 

τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και 

όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο»  

Στις 14 Μαΐου 2020, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε το ΔΠΧΑ 3 ως προς τις 

αναφορές στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η τροποποίηση 
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επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά 

που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο 

αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την 

ημερομηνία απόκτησης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία ή και τον Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας  και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  

Στις 18 Μαΐου 2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο, μαζί με τις 

τροποποιήσεις που εκδόθηκαν στις 25 Ιουνίου 2020, αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 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 μην 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 2023. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και Οδηγία Πρακτικής Εφαρμογής των ΔΠΧΑ Νο 2: 

Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με 

την οποία διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές πολιτικές 

είναι σημαντικές όταν, μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση κάποιων 

συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με 

σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικές στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις χρειάζονται 

προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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- Η πληροφόρηση για το πως η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο χρήσιμη 

στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη πληροφορία ή τη 

σύνοψη των διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές. 

Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη δεύτερη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν 

στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2023. 

ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη (Τροποποίηση) - «Ορισμός 

Λογιστικών εκτιμήσεων» 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με 

την οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε 

αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να 

αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα 

αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και 

υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης και 

δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό από τη 

φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα 

δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με 

διόρθωση λάθους.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Τροποποίηση) - «Κατάταξη υποχρεώσεων σε 

βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Στις 23 Ιανουαρίου 2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 

αναφορικά με την κατάταξη των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Η τροποποίηση 

επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με την τροποποίηση 

διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα δικαιώματα κατά την 

ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης 

για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται 
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υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. Στις 15 Ιουλίου 2020 το 

Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων παράτεινε την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του 

προτύπου κατά ένα έτος λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (Τροποποίηση) – «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με στοιχεία 

ενεργητικού και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συγκεκριμένη συναλλαγή» 

Στις 7 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την 

οποία περιόρισε το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αναγνώρισης σύμφωνα με την οποία οι οντότητες σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου κατά την 

αρχική αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση 

δεν εφαρμόζεται πλέον σε συναλλαγές που κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ισόποσων φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι 

υποχρεώσεις αποκατάστασης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποίηση) – «Αρχική εφαρμογή ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 - Συγκριτική 

πληροφόρηση» 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση περιορισμένου 

σκοπού στις απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17, προκειμένου να εξομαλύνει τις λογιστικές αναντιστοιχίες που 

προκύπτουν στη συγκριτική πληροφόρηση μεταξύ των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών συμβάσεων και των 

σχετικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17, και ως εκ τούτου 

να βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Επιτρέπει την παρουσίαση της συγκριτικής πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία με τρόπο που είναι πιο συνεπής με το ΔΠΧΑ 9. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

2.3 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. 

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές : 

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

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

δηλαδή το ευρώ. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των 

ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 

οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την 

διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία 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. 
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2.5 Ενσώματα Πάγια:  

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους  μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις απομείωσης  της αξίας τους.  

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

Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την 

ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

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

αναμένονται περαιτέρω οικονομικά  οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που 

προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

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

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις 

εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται 

σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Τα οικόπεδα δεν 

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

βάσει της εκτιμώμενης  ωφέλιμης  ζωής των παγίων. 

Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης  ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

 

                     Είδος Παγίου          Ωφέλιμη ζωή 

Βιομηχανικά Κτίρια  και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων μέχρι 66 έτη

Μηχανήματα &  λοιπός εξοπλισμός                                 μέχρι 20 έτη

Μέσα μεταφοράς   6 εως 8 έτη

Λοιπός εξοπλισμός 5  έως 10 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. 

2.6  Κόστος Δανεισμού: 

Ο όμιλος και η εταιρεία  έχει  υιοθετήσει το λογιστικό χειρισμό που προβλέπεται από το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23, 

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

και εγκαταστάσεων) προσαυξάνει την αξία κτήσης του στοιχείου που αφορά.  

2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 

σταθερή μέθοδο κατά τη 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. 
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2.8 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. 

Ο Όμιλος 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 ο Όμιλος παύει να έχει 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το στοιχείο. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα της χρήσης. 

2.9 Απομείωση αξίας  Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: 

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

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει απομειωθεί  και αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης  όταν η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Ως ανακτήσιμο  ποσό αναγνωρίζεται το μεγαλύτερο 

μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιμή πωλήσεως 

είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια αντικειμενική συναλλαγή 

μεταξύ μερών που γνωρίζουν και επιθυμούν τη συναλλαγή, μετά την αφαίρεση κάθε άμεσης δαπάνης διαθέσεως. 

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

από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία  προκύπτουν, εκτός 

εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

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

στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα 

αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η 

ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός 

εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το 

αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

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

δημιουργίας ταμιακών ροών. 

2.10 Χρηματοοικονομικά Μέσα  

Αρχική αναγνώριση και αποαναγνώριση:  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, ο Όμιλος καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του 

χρηματοοικονομικού μέσου. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, 

ή όταν ο Όμιλος μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, 
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ακυρώνεται ή εκπνέει.  

Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και 

επιμετρώνται με βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα μετο ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την 

περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα 

και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

α. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος 

β. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 

γ. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Όλα 

τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η 

ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: i. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 

του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η 

είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και ii. 

εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο). Η κατηγορία επιμέτρησης 

στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια 

και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση 

παραλείπεται. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της 

Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και ανακατατάσσονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την 

αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές 

στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των 

στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων 

αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.  

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός 

κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή 
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εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο 

ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. Για 

την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:  

α) των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την 

αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1) 

β)των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την 

αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2) 

γ)των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την 

ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3) 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 

αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου του ενεργητικού. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών 

ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που ο Όμιλος ή η Εταιρεία αναμένουν να λάβουν. Η διαφορά 

προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου του ενεργητικού. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για 

τα στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, 

υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην 

περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές 

ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του 

χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, ο Όμιλος χρησιμοποιεί 

έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση την φύση και 

ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, 

προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.  

2.11 Αποθέματα:  

Τα αποθέματα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από τα προϊόντα, υποπροϊόντα, α΄και β΄ ύλες της 

κλωστοϋφαντουργίας όπως επίσης και από υλικά για την παραγωγή του βιοαερίου, καθώς και από αναλώσιμα και 

ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων. Απεικονίζονται στη χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την 

μέθοδο του τριμηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες 

τιμές πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, μείον τυχόν εξόδων πώλησης. Εξαίρεση στον τρόπο 

υπολογισμού της ρευστοποιήσιμης αξίας του αποθέματος αποτελεί το εκκοκκισμένο βαμβάκι, για το οποίο 

λαμβάνεται υπ όψη η τιμή κλεισίματος της 30ης Ιουνίου του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων του LIVERPOOL. 

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. 
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2.14 Μετοχικό κεφάλαιο:  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο 

εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μέχρις ότου οι 

ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για 

την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια. 

2.15 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.  

2.16 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαρτή  υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση της 

υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

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

απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 

συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 

και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.17 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 υπολογίζεται 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. 

2.18 Προβλέψεις:  

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις, καταχωρούνται όταν: 

Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 
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Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και,το απαιτούμενο ποσό μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

2.19 Αναγνώριση εσόδων: 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών 

φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία  παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Επειδή τα έσοδα από τόκους αφορούν σε βραχυπρόθεσμη περίοδο έως 6 μήνες το 

πραγματικό επιτόκιο ταυτίζεται με το ονομαστικό. 

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

2.20 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις:  

Καθώς οι λογιστικές απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό όμοιες σε 

σύγκριση με το ΔΛΠ 39, οι λογιστικές πολιτικές του Ομίλου αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν 

επηρεάστηκαν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν 

τραπεζικά δάνεια, εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. 

 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία 

του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο Όμιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή 

ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.  

Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς 

και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την 

αρχική αναγνώριση ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι 

κριτήρια 

(α) Η ταξινόμηση αντιστρέφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιδράσεις της λογιστικής ασυνέπειας (accounting 

mismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος.  

(β) Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες διαχειρίζονται ή αξιολογούνται 

ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης 

χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου 

 (γ) Η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο ταξινομείται και αποτιμάται 

διακεκριμένα. 

2.21 Κέρδη ανά Μετοχή:  

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης μετά από φόρους, με το μέσο 

σταθμικό αριθμό μετοχών που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της κάθε χρήσεως. 
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2.22 Διανομή μερισμάτων:  

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους  καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

2.23 Μισθώσεις:  

‘Ομιλος ως Μισθωτής 

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με 

την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας 

του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την 

έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων. 

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. 

Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής της εκτός από τις περιπτώσεις όπου το πάγιο στοιχείο είναι βέβαιο ότι θα περιέλθει στην κυριότητα του 

Ομίλου μετά το τέλος της μισθωτικής περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές το πάγιο αποσβένεται με βάση την 

εκτίμηση της ωφέλιμη ζωή του. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια 

συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 

του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 

μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της 

κατάστασης οικονομικής θέσης. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους με βάση 

συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα 

που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια  της περιόδου της μίσθωσης. 

2.24 Κρατικές επιχορηγήσεις:  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής 

της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσματα αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα 

επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η ότι εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να  υπάρχει αντιστοίχιση με τα  κόστη που προορίζονται να 

αποζημιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται  με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις  
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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.  

2.25 Παροχές σε εργαζόμενους 

(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 

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. 

 

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 

μετριάσει 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. Η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών ούτως ώστε με χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων να μειώσει ή και να μηδενίσει αυτό τον κίνδυνο.  
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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 Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης 

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.ΑΠΕ.Ε.Π.ΑΕ) πρώην ΛΑΓΗΕ 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..  

 

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 τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (Δ.ΑΠΕ.Ε.Π.ΑΕ) 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 ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου. 

Ο όμιλος παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των πελατών συνεχώς και προσαρμόζει την πιστωτική πολιτική 

του αναλόγως. 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου επιτελείται κεντρικά σε επίπεδο ομίλου. Τα πιστωτικά όρια των πελατών 

καθορίζονται με βάση εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις πάντα εντός των καθορισμένων από την Διοίκηση 

ορίων. 

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

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Πελάτες 3.645.412,44 4.104.164,01 2.705.784,53 3.315.243,69

Επιταγές μεταχρονολογημένες 253.939,42 408.969,64 253.939,42 408.969,64

Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιταγές μεταβιβασμένες σε τρίτους 80.189,60 117.398,41 80.189,60 117.398,41

Μείον: προβλέψεις απομείωσης -430.162,14 -322.578,84 -391.413,76 -303.865,01

Σύνολο πελατών 3.549.379,32 4.307.953,22 2.648.499,79 3.537.746,73

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

Η ζήτηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των ευρωπαϊκών κλωστηρίων εξαρτάται από την  πολιτική των 

ανταγωνιστικών χωρών όπως αυτήν της Ινδίας, Τουρκίας 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. Ο κίνδυνος για τον κλάδο της ενέργειας από φωτοβολταικά είναι πολύ 

περιορισμένος δεδομένου ότι η παραγωγή προέρχεται από ηλιακή ενέργεια και το σύνολο της παραγωγής  

εγχέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Στο κλάδο της ενέργειας  από παραγωγή βιοαερίου από οργανικά απόβλητα 

υπάρχει κίνδυνος πτώσης των πωλήσεων μόνο  σε περίπτωση  πτώσης της  παραγωγής καθότι και εδώ  το 

σύνολο της παραγωγής  εγχέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Ο κίνδυνος της πτώσης των πωλήσεων από την πτώση 

της παραγωγής εξειδικεύεται στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο καθότι τόσο ο 

πληθωρισμός, όσο και η ενεργειακή κρίση επηρέασε ανοδικά το κόστος παραγωγής της μονάδας χωρίς να 

αντισταθμισθεί στο ελάχιστο από αύξηση της τιμής πώλησης από τον  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Η συνέπεια αυτή αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. Η Διοίκηση επιλέγει 

των πτώση των πωλήσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας με όσο το δυνατόν πιο 

ελεγχόμενα κόστη και μέχρι να μπορέσει να επέλθει σταθεροποίηση στην ευρύτερη αγορά. Η διαχείριση 

αποθεμάτων αποτέλεσε βασικό στόχο της εταιρείας, προκειμένου να αποφύγει την περαιτέρω έκθεσή της στην 

μεταβλητότητα της αγοράς που υπάρχει. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό κατάφερε να εξασφαλίσει ικανά 

αποθέματα Α' Υλών και για την επόμενη χρονιά. Ο όμιλος με στοχευόμενες εναλλαγές στις εισροές του ενεργειακού 

μείγματος προσπαθεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο πτώσης της παραγωγής και να συγκρατήσει την αυξητική τάση 

του κόστους. 

 

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 μεγάλες 

ποσότητες στα κλωστήρια του, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο μεγάλες ποσότητες έχουν διατεθεί σε τρίτες χώρες. 

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 κίνδυνο από τη συμμετοχή της πρώτης ύλης στο τελικό κόστος των 

παραγόμενων προϊόντων και μόνο από την  παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Υπάρχει σημαντική  

συμμετοχή στο συνολικό κόστος  των αγροτικών Α΄υλών  που προμηθεύεται (ενσιρώματα)  για την προμήθεια των 

οποίων ο όμιλος με τη χρήση συμβολαιακής καλλιέργειας  προσπαθεί να αντισταθμίσει κινδύνους ανόδου της 

αγοράς. Ένα σημαντικό μέρος του κόστους των Ά υλών γενικότερα  αποτελεί το κόστος μεταφοράς το οποίο 

υπάρχει κίνδυνος να μεταβληθεί  εξ΄ αιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Για την 

αντιστάθμιση αυτού του κίνδυνου  ο όμιλος προσανατολίζεται σε διαφοροποιήσεις του ενεργειακού μείγματος των 

Α' υλών και στην εξεύρεση και νέων κατάλληλων υλικών  με κριτήριο και το κόστος μεταφοράς αξιολογώντας τα σε 

συσχέτιση με την ενεργειακή τους απόδοση. 
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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 30.06.2022 έχει ως εξής: 

 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

13.410.099,93 0,00

48.858.017,00 43.635.206,11

62.268.116,93 43.635.206,11

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού

Σύνολο 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  

297.644,61 ευρώ για τον Όμιλο και  219.906,61 ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα . 

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

297.644,61 ευρώ για τον Όμιλο και  219.906,61 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 ρευστότητάς 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.   

Στις 30 Ιουνίου 2022 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 78% (30.06.2021:72%) και ο 

μακροπρόθεσμος σε 22% (30.06.2021:28%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

Στις 30 Ιουνίου 2022 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε  100% (30.06.2021:100%) και ο 

μακροπρόθεσμος σε 0% (30.06.2021: 0%) αντίστοιχα του συνολικού δανεισμού. 

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

ρευστότητας για διάστημα τουλάχιστον από 30 έως και 50 ημερών. 

Ο Όμιλος ταξινόμησε στη παρούσα χρήση δάνεια ύψους 43.484.064,24 στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

υποχρεώσεις επειδή κατά την 30.06.2022 είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δόσεις συνολικού ποσού 

ευρώ 1.792.664,76, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.74 του ΔΛΠ 1. Μέρος των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών ύψους 570.021,37 ευρώ είχαν εξοφληθεί έως την 13/10/2022. 
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ζ. Κίνδυνος χρηματοοικονομικών παραγώγων  

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

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

2021- 2022. Κατά την 30.06.2022  ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν  στη κατοχή τους παράγωγα.  

 

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.   

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Δανειακές Υποχρεώσεις 62.268.116,93 65.141.568,07 43.635.206,11 44.335.325,02

Ίδια Κεφάλαια -387.933,99 1.306.546,45 11.140.381,79 22.161.178,93

Σύνολο 61.880.182,94 66.448.114,52 54.775.587,90 66.496.503,95

Μειον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.693.460,14 2.746.954,58 979.749,88 236.250,66

Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 60.186.722,80 63.701.159,94 53.795.838,02 66.260.253,29

Συντελεστής μόχλευσης 103,46% 102,26% 81,11% 66,91%

O  Όμιλος Η Έταιρεία

 

 

θ. Κίνδυνος οικονομικής συγκυρίας – Μακροοικονομικό επιχειρησιακό περιβάλλον 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά σταθεροποιημένο, 

ωστόσο η υγειονομική κρίση συνεπεία του COVID-19, η ενεργειακή κρίση αλλά και η σύρραξη μεταξύ Ρωσίας - 

Ουκρανίας επιτείνουν την αβεβαιότητα. Οι επιπτώσεις των τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα εκτιμούνται συνεχώς από την πλευρά της Διοίκησης έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν των επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου.  
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ι. Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα χρηματοοικονομικά θέματα 

Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), που εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε και στην Ελλάδα, έχει επιφέρει 

δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη και έχει επηρεάσει το 

σύνολο των κοινωνικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία κινήθηκε με ταχύτητα και 

αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών με κύριο στόχο τον 

περιορισμό των επιπτώσεων του COVID-19. Η Εταιρεία κατάφερε και ήρθε σε άμεση επαφή με τους πελάτες της 

ώστε οι τιμές των προϊόντων της να μην ακολουθήσουν τις πτωτικές τάσεις της αγοράς, αυτό κυρίως επήλθε λόγω 

των ποιοτικών στοιχείων των προϊόντων και των χρόνων παράδοσης αυτών.  

 

κ. Πολεμική σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας 

 Η πρόσφατη πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εκτιμάται ότι θα έχει αρνητική επίδραση σε 

ολόκληρη την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα δεδομένου ότι η Ευρώπη προμηθεύεται σχεδόν το 40% του 

φυσικού αερίου και το 25% του πετρελαίου της από τη Ρωσία και είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες 

ανατιμήσεις. Επιπρόσθετα η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής σιταριού στον κόσμο και μαζί με την 

Ουκρανία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/4 των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών. Ο αντίκτυπος εξαρτάται από 

την εξέλιξη και την διάρκεια του πολέμου. Οι μεμονωμένες ελλείψεις και οι αυξήσεις των τιμών, για φυσικό αέριο, 

δημητριακά, και άλλες Α΄ Ύλες, μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις παγκοσμίως. Συνεπώς ο 

αντίκτυπος από την σύρραξη αυτή θα μπορούσε να επιφέρει τόσο επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας 

όσο και αύξηση των τιμών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε κλάδο που δεν έχουν άμεση γεωγραφική σύνδεση με τα 

γεγονότα στην Ουκρανία, ωστόσο δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.  

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 και παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα και που σχετίζονται: 

 με την συνεχιζόμενη προβληματική κατάσταση της οικονομίας που δημιουργήθηκε εξ΄ αιτίας της πανδημίας 

του COVID – 19 

 την μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας  

 την επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, στην οικονομία και το 

εμπόριο καθώς και  

 την προβληματική χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και κατ΄ επέκταση του ομίλου. 

 την αναμενόμενη ύφεση που ενδεχομένως να προκαλέσει και μείωση της ζήτησης. 

Στους παράγοντες αυτούς ήρθαν να προστεθούν και οικονομικά μεγέθη που επιτείνουν την αβεβαιότητα όπως: 
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-Οι ζημίες του ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν την 30.06.2022 σε 1,694 εκατ. ευρώ  έναντι ζημιών 440 χιλ.  ευρώ 

κατά την προηγούμενη χρήση. 

-Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  της εταιρείας  και του ομίλου υπολείπονταν την 30.06.2022 κατά 44,705 εκ. ευρώ 

και κατά 42,339 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα των  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ο όμιλος ταξινόμησε στη παρούσα χρήση δάνεια και υποχρεώσεις προς προμηθευτές  ύψους 51,468 εκατ. ευρώ  

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επειδή κατά την 30.06.2022 είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες δόσεις συνολικού 

ποσού ευρώ 2,395 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.74 του ΔΛΠ 1. Μέρος των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 750.829,37 ευρώ είχαν εξοφληθεί έως την 13/10/2022. 

-Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου κατέστησαν αρνητικά της τάξεως των 388 χιλ. ευρώ.  

 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμφιβολίες για την απρόσκοπτη 

συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου. 

 

Σε αντίθεση και συνυπολογίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στο οικονομικό περιβάλλον 

παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ευρώπη, εξ΄αιτίας κυρίως της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου της Ουκρανίας 

παρουσιάζονται οικονομικά μεγέθη που μπορούν να θεωρηθούν σταθεροποιημένα, επιδεικνύοντας σημεία ισχυρής 

αντοχής και αντίστασης  όπως : 

-Παρέμεινε θετικό το μικτό κέρδος του ομίλου  παρουσιάζοντας μικρή μείωση και ανήλθε σε  κέρδη  ύψους  2,878 

εκατ. ευρώ έναντι κερδών  3,033 εκατ. ευρώ περίπου της αντίστοιχης περιόδου. 

- Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κατά την 30.06.2022 τα οποία ανήλθαν σε κέρδη 1,004 εκατ. 

ευρώ έναντι  κερδών 1,217 εκατ. ευρώ. ευρώ την 30.06.2021. 

- Θετικά αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε κέρδη  3,987 εκατ. 

ευρώ  έναντι κερδών 4,403 εκατ. ευρώ  την 30.06.2021. 

 - Ο δείκτης EBITDA / Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε για τον όμιλο στην τρέχουσα  περίοδο σε  12,92 % έναντι   

15,51% της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.  

- Ο δείκτης EBIT / Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε για τον όμιλο  στη τρέχουσα περίοδο σε  3,25%  έναντι  4,28% 

της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. 

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα υπάρχει μείωση του κόστους παραγωγής στην εταιρεία: 

 Εξ΄ αιτίας της αποκλιμάκωσης και διαφαινόμενης σταθεροποίησης των τιμών ενέργειας κατά το τρέχον 

διάστημα. 

 Μέσω της κρατικής πολιτικής επιχορηγήσεων των λογ/σμών ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Λόγω της μείωσης στις τιμές των Α΄ Υλών και  

 Λόγω της διαφαινόμενης μείωσης και στις τιμές των Β΄ Υλών. 

 

Παρόλα αυτά, λόγω της έντονης μεταβλητότητας που υπάρχει στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 

αερίου, η διοίκηση συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  κινήσεων για να αντισταθμίσει τυχόν περαιτέρω 

αύξηση στις τιμές της ενέργειας, συνεχίζοντας παράλληλα την στρατηγική μείωσης – εξοικονόμησης ενέργειας 

όπως και τα προηγούμενα έτη. Παράλληλα εντατικοποιεί την  παρακολούθηση της πιστοληπτικής της πολιτικής και 

των απαιτήσεων από πελάτες της, τόσο ώστε να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενο κίνδυνο ανείσπρακτων μελλοντικών 

απαιτήσεων, όσο και για λόγους  ρευστότητας, αφού διαφαίνεται ότι το σύνολο της Ευρωπαϊκής αγοράς θα 

αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας και ύφεσης. 
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Όπως αναφέραμε και παραπάνω, λόγω της έγκαιρης αλλαγής της πιστωτικής πολιτικής βελτιώθηκαν οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές (εισπράξεις απαιτήσεων) με αποτέλεσμα ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης να έχει 

εισπράξεις της τάξεως των 31,107 εκατ. ευρώ, πάνω δηλ. από τον συνολικό του τζίρο ο οποίος ανήλθε σε περίπου 

30,87 εκατ. ευρώ.  

Κατά την 30.06.2022 ο όμιλος παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της τάξεως 

των 2,844 εκατ. ευρώ έναντι των 3,582 εκατ. ευρώ την 30.06.2021, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα της τάξεως των 

1,693 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτώντας την δραστηριότητα του με ίδια κεφάλαια επιτυγχάνοντας κύκλο εργασιών της 

τάξεως των 31 εκατ. ευρώ περίπου (χρήση 01.07.2021 έως 30.06.2022).   

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των αρνητικών παραγόντων και προκειμένου να συνεχίσει την  σταθεροποίηση και 

βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης η Διοίκηση του 

Ομίλου:   

 Παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά την εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID 19 και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στα μεγέθη του ομίλου. 

  Σχεδιάζει στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και 

του ομίλου. 

  Παρακολουθεί με προσοχή και ετοιμότητα τις αλλαγές στο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας  ο οποίος 

εμφανίζει τάση αναστροφής της μέχρι τώρα κατάστασης η όποια εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον 

μέχρι την 30.06.2023. 

 Αναπτύσσει προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

 Παρακολουθεί στενά όλα τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Εξοικονόμησης ενέργειας.  

 Εξετάζει δυνατότητες τροποποίησης επιμέρους όρων των Δανειακών της Υποχρεώσεων. 

 

Παράγοντες που ενισχύουν την προσπάθεια της Διοίκησης για την επίτευξη της αναστροφής της οικονομικής 

κατάστασης είναι :   

α) Η αλλαγή από την παγκοσμιοποιημένη παραγωγή, στην τοπική παραγωγή εντός της Ε.Ε.,  

β) Η μεταστροφή κυρίως τόσο της σημαντικής αύξησης των ναύλων μεταφοράς, όσο και του μεγαλύτερου χρόνου 

παραδόσεων των ανταγωνιστικών προϊόντων από τις  τρίτες χώρες προς την Ευρώπη,  

γ) Η ενίσχυση της ισοτιμίας δολαρίου έναντι του ευρώ η οποία επηρεάζει θετικά τις εξελίξεις τόσο  στο 

εκκοκκισμένο βαμβάκι όσο και κατ΄ επέκταση στα νήματα       

Η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων (με αναπροσαρμογή του ύψους των αποθεμάτων ασφαλείας) και 

της παραγωγικής διαδικασίας της μητρικής σύμφωνα με τις εξελίξεις στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, σε 

συνδυασμό με την σταθεροποίηση της παραγωγικότητας στον κλάδο της ενέργειας , θα ενισχύσει τα κεφάλαια του 

ομίλου και θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του . 

Επιπλέον, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της τρέχουσας 

παραγωγικής περιόδου, η διοίκηση του ομίλου βελτίωσε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων της, 

εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ταμειακή ροή για την συνέχιση λειτουργίας της μητρικής και κατ΄ επέκταση του 

ομίλου. 
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Οι ταμειακές ροές τόσο στον κλάδο ενέργειας όσο και στο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας παραμένουν θετικές και 

οι προσδοκώμενες ετήσιες ροές από την λειτουργία του ομίλου δύναται να καλύψουν τις ταμειακές υποχρεώσεις 

του. 

Μετά των ανωτέρω η Διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις 

μέχρι την 30.06.2023 και συνεπώς θεωρεί ότι είναι ορθή η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητάς του. 

Παρ΄ όλα αυτά η διοίκηση αναγνωρίζει ότι τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

ανωτέρω εκτιμήσεις καθώς αυτές μπορούν να επηρεασθούν από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. 

 
4.2.Προβλέψεις αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εμπορικών απαιτήσεων  

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί πίνακα με τον οποίο υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής των απαιτήσεων του. Ο πίνακας αυτός βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος αλλά προσαρμόζεται με 

τρόπο τέτοιο ώστε να αντανακλά προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των πελατών αλλά και του 

οικονομικού περιβάλλοντος. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, επικαιροποιούνται τα ιστορικά ποσοστά που 

χρησιμοποιούνται και αναλύονται οι εκτιμήσεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης .  

Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις. Το ύψος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των συνθηκών και των προβλέψεων της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. 

Επιπλέον η εμπειρία του παρελθόντος αλλά και οι προβλέψεις που γίνονται για το μέλλον ενδέχεται να μην 

οδηγήσουν σε συμπεράσματα ενδεικτικά του πραγματικού ύψους αθέτησης υποχρεώσεων πελατών στο μέλλον. 

 

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 2.5. 

 

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»).  

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 30.06.2022  και 30.06.2021 

στα ως άνω επίπεδα ιεράρχησης ως εξής : 
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Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Υπόλοιπα έναρξης 30.06.2021 30.100,98 -            -            -                      -             37.919.741,79   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

Μείωση αξίας μετοχών από μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου (βλ.σημ.11)

(1.010,10)                   -            -            -                      -             -                         

Πωλήσεις μετοχών (20.202,00)                 -            -            -                      -             -                         

Κέρδος/(Ζημία) από την πώληση (8.888,88)                   

Απόκτηση νέων μετοχών (βλ.σημ.11) 1.010,10                    

Προσαρμογή στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 315,15

-            -            -                      -             -                         

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Προσαρμογή στην εύλογη αξία μέσω του 
συνολικού εισοδήματος

-                               -            -            -                      -             (12.697.598,71)    

Υπόλοιπο λήξης 30.06.2022 1.325,25 -            -            -                      -             25.222.143,08

30.06.2022
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Επίπεδο 
1

Επίπεδο 
2

Επίπεδο 
3

Υπόλοιπα έναρξης 30.06.2020 523.332,81 -            -            -             41.848.118,81   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

Προσαρμογή στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

(493.231,83)               -            -            -                      -             -                         

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Μεταφορά μεταξύ επιπέδου ιεράρχησης -                               -            -            -                      -             -                         

Προσαρμογή στην εύλογη αξία μέσω του 
συνολικού εισοδήματος

-                               -            -            -                      -             (3.928.377,02)      

Υπόλοιπο λήξης 30.06.2021 30.100,98 -            -            -                      -             37.919.741,79

30.06.2021
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Η τεχνική αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της θυγατρικής για την 

30.06.2022 είναι εκείνη της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών και είναι όμοια με εκείνη που 

χρησιμοποιήθηκε την 30.06.2021. 

Όσο οι συνθήκες παραμένουν ίδιες η εύλογη αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές ιεραρχείται στο επίπεδο 3. 
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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 2023-2039
Discount factor 0,28 - 0,94
Ρυθμός αύξησης εσόδων Εκτίμηση βάσει επιχειρηματικού σχεδίου
Αποδόσεις και κίνδυνοι της αγοράς 14,659%/5,029%
Φορολογικός συντελεστής 22%
Μέσο κόστος δανεισμού 6,27% - 8,91%

 

 

 

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 7,266% - 9,907% WACC 6,266% - 8,907% WACC 5,266% - 7,907%
22.622.302,00 25.227.926,00 28.108.807,00
22.622.302,00 25.227.926,00 28.108.807,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Επιτόκιο Προεξόφλησης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SENSITIVITY ANALYSIS)

 

 

 
 
4.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Την 30.06.2022 και την 30.06.2021 ο 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 λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων. Οι υποχρεώσεις 

παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 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. 
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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 

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. 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 0,41% για τη χρήση και ποσοστό 0,21% για τη χρήση 

2020-2021 αντίστοιχα.  
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Τα συνολικά έσοδα του ομίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Πωλήσεις εκκ.βάμβακος ιδίας παραγωγής 7.466.146,63 5.069.930,78 7.466.146,63 5.069.930,78

Πωλήσεις νημάτων 9.946.492,29 10.454.489,25 9.946.492,29 10.454.489,25

Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου 1.899.359,68 1.453.322,07 1.899.359,68 1.453.322,07

Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων 162.329,61 168.893,10 162.329,61 168.893,10

Πωλήσεις εκκ.βάμβακος εμπορίου 1.079.895,72 0,00 1.079.895,72 0,00

Πωλήσεις νημάτων εμπορίου 831.936,62 6.910,20 831.936,62 6.910,20

Έσοδα από επεξεργασία φασόν 263.664,06 240.935,22 263.664,06 240.935,22

Λοιπές πωλήσεις 2.337.123,67 2.876.861,15 2.403.717,71 2.927.852,85

Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 6.291.463,22 8.102.010,11 0,00 0,00

Λοιπές πωλήσεις κλάδου ενέργειας 591.315,70 19.597,50 0,00 0,00

Σύνολα 30.869.727,20 28.392.949,38 24.053.542,32 20.322.333,47

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

Κλωστ/ργία Ενέργεια Όμιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 23.987.093,95 6.882.633,25 30.869.727,20

Κόστος Πωλήσεων (22.832.353,81) (5.159.008,68) (27.991.362,49)

Μικτό αποτέλεσμα 1.154.740,14 1.723.624,57 2.878.364,71

Άλλα Έσοδα 415.013,68 411.357,11 826.370,79

Έξοδα Διάθεσης (137.249,46) 0,00 (137.249,46)

Έξοδα Διοίκησης (775.908,50) (673.108,51) (1.449.017,01)

Άλλα Έξοδα (919.304,43) (286.408,33) (1.205.712,76)

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 94.316,26 (2.838,61) 91.477,65

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (168.392,31) 1.172.626,23 1.004.233,92

Χρηματοοικονομικά έσοδα 513,62 0,00 513,62

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.161.380,25) (1.143.455,25) (2.304.835,50)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (1.160.866,63) (1.143.455,25) (2.304.321,88)

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (1.329.258,94) 29.170,98 (1.300.087,96)

Φόρος εισοδήματος 129.689,16 (524.081,64) (394.392,48)

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετα από φόρους (Α) (1.199.569,78) (494.910,66) (1.694.480,44)

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.199.569,78) (494.778,61) (1.694.348,39)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 (132,05) (132,05)

Σύνολο (1.199.569,78) (494.910,66) (1.694.480,44)

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 

Σύνολο 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (1.199.569,78) (494.910,66) (1.694.480,44)

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.199.569,78) (494.778,61) (1.694.348,39)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 (132,05) (132,05)

Σύνολο (1.199.569,78) (494.910,66) (1.694.480,44)

30.06.2022
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Κλωστ/ργία Ενέργεια Όμιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 20.271.341,77 8.121.607,61 28.392.949,38

Κόστος Πωλήσεων (20.481.579,26) (4.878.438,20) (25.360.017,46)

Μικτό αποτέλεσμα (210.237,49) 3.243.169,41 3.032.931,92

Άλλα Έσοδα 658.846,84 391.383,18 1.050.230,02

Έξοδα Διάθεσης (133.863,01) (1.891,35) -135.754,36

Έξοδα Διοίκησης (840.888,11) (610.086,47) -1.450.974,58

Άλλα Έξοδα (453.340,81) (404.042,25) -857.383,06

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 67.235,50 (489.782,24) -422.546,74

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (912.247,08) 2.128.750,28 1.216.503,20

Χρηματοοικονομικά έσοδα 443,19 0,00 443,19

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.156.042,74) (1.081.899,56) (2.237.942,30)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (1.155.599,55) (1.081.899,56) (2.237.499,11)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων (2.067.846,63) 1.046.850,72 (1.020.995,91)

Φόρος εισοδήματος 886.809,49 (305.352,10) 581.457,39

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετα από φόρους (Α) (1.181.037,14) 741.498,62 (439.538,52)

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.181.037,14) 741.346,95 (439.690,19)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 151,67 151,67

Σύνολο (1.181.037,14) 741.498,62 (439.538,52)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα 

Προσαρμογή από ανακατάταξη ζημίας λόγω πώλησης  
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

0,00 0,00 0,00

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (19.241,09) 181,28 (19.059,81)

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν 
αναγνωρισθεί στα Ίδια Κεφάλαια

767.178,38 0,00 0,00

Σύνολο 747.937,29 181,28 (19.059,81)

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα 

Προσαρμογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε θυγατρικές (3.064.134,08) 0,00 0,00

Σύνολο (3.064.134,08) 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (2.316.196,79) 181,28 (19.059,81)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (3.497.233,93) 741.679,90 (458.598,33)

Ιδιοκτήτες μητρικής (3.497.233,93) 741.528,23 (2.755.705,70)

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 151,67 151,67

Σύνολο (3.497.233,93) 741.679,90 (2.755.554,03)

30.06.2021
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Επενδύσεις ανά τομέα 

 

30.06.2022 Κλωστ/ργία Ενέργεια Όμιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.615.864,86 28.148.402,72 69.764.267,58

Προσθήκες χρήσης 01.07.2021-30.06.2022 156.453,47 16.675,64 178.025,11

30.06.2021 Κλωστ/ργία Ενέργεια Όμιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 42.668.780,75 30.296.953,26 72.965.734,01

Προσθήκες χρήσης 01.07.2020-30.06.2021 138.620,49 181.103,9442.483,45

 
 
 
 
Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 παρ.33.μια οικονομική οντότητα, ακόμα και εάν έχει έναν τομέα, αναφέρει τις ακόλουθες 

γεωγραφικές πληροφορίες: α) τα έσοδα που προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες β) τα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά εκτός από τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα 

περιουσιακά στοιχεία όσον αφορά παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και τα δικαιώματα που ανακύπτουν 

βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
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5.1.Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 

 
 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 2.098.985,17 7.316.421,97 8.424.604,98 17.840.012,12 2.058.861,40 7.772.840,04 6.363.845,87 16.195.547,31

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ενέργειας 6.291.463,22 0,00 0,00 6.291.463,22 8.121.607,61 0,00 0,00 8.121.607,61

Έσοδα λοιπών πωλήσεων ενέργειας 591.315,70 0,00 0,00 591.315,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 1.881.845,56 0,00 23.050,00 1.904.895,56 1.303.954,36 229.718,60 43.617,66 1.577.290,62

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 2.614.196,07 825.272,61 802.571,92 4.242.040,60 2.074.319,65 393.886,91 30.297,28 2.498.503,84

Σύνολο 13.477.805,72 8.141.694,58 9.250.226,90 30.869.727,20 13.558.743,02 8.396.445,55 6.437.760,81 28.392.949,38

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2021 εως 30η Ιουνίου 2022 1η Ιουλίου 2020 εως 30η Ιουνίου 2021

 
 

 

5.2.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Ομίλου 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 2.082.876,29 6.813.720,72 8.169.251,22 17.065.848,23 2.157.660,20 7.825.593,65 6.558.195,50 16.541.449,35

Κόστος πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 5.158.863,01 0,00 0,00 5.158.863,01 4.952.669,90 0,00 0,00 4.952.669,90

Κόστος λοιπών πωλήσεων ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κοστος πωλήσεων εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 1.725.994,55 0,00 24.151,25 1.750.145,80 1.256.319,51 153.849,12 45.793,30 1.455.961,93

Κόστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων κλωστ/ργίας 2.648.324,26 660.117,06 708.064,13 4.016.505,45 1.990.830,26 376.438,85 42.667,17 2.409.936,28

Σύνολο 11.616.058,11 7.473.837,78 8.901.466,60 27.991.362,49 10.357.479,87 8.355.881,62 6.646.655,97 25.360.017,46

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2021 εως 30η Ιουνίου 2022 1η Ιουλίου 2020 εως 30η Ιουνίου 2021

 
 
  

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 16.108,88 502.701,25 255.353,76 774.163,89 -98.798,80 -52.753,61 -194.349,63 -345.902,04

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων προϊόντων ενέργειας 1.132.600,21 0,00 0,00 1.132.600,21 3.168.937,71 0,00 0,00 3.168.937,71

Μικτό αποτέλεσμα λοιπών πωλήσεων ενέργειας 591.315,70 0,00 0,00 591.315,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων εμπορευμάτων κλωστ/ργίας 155.851,01 0,00 -1.101,25 154.749,76 47.634,85 75.869,48 -2.175,64 121.328,69

Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων  
κλωστ/ργίας

-34.128,19 165.155,55 94.507,79 225.535,15 83.489,39 17.448,06 -12.369,89 88.567,56

Σύνολο 1.861.747,61 667.856,80 348.760,30 2.878.364,71 3.201.263,15 40.563,93 -208.895,16 3.032.931,92

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2021 εως 30η Ιουνίου 2022 1η Ιουλίου 2020 εως 30η Ιουνίου 2021

 
 

 

5.4 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ενωση Λοιπές Χώρες Σύνολο

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 2.098.985,17 7.316.421,97 8.424.604,98 17.840.012,12 2.058.861,40 7.772.840,04 6.363.845,87 16.195.547,31

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 1.881.845,56 0,00 23.050,00 1.904.895,56 1.303.954,36 229.718,60 43.617,66 1.577.290,62

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 2.680.790,11 825.272,61 802.571,92 4.308.634,64 2.125.311,35 393.886,91 30.297,28 2.549.495,54

Σύνολο 6.661.620,84 8.141.694,58 9.250.226,90 24.053.542,32 5.488.127,11 8.396.445,55 6.437.760,81 20.322.333,47

1η Ιουλίου 2020 εως 30η Ιουνίου 20211η Ιουλίου 2021 εως 30η Ιουνίου 2022
Ποσά σε ευρώ
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5.5.Κόστος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή Εταιρείας 

 
 

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή 

Ενωση
Λοιπές Χώρες Σύνολο Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ενωση Λοιπές Χώρες Σύνολο

Κόστος πωλήσεων προϊόντων 2.082.876,29 6.813.720,72 8.169.251,22 17.065.848,23 2.157.660,20 7.825.593,65 6.558.195,50 16.541.449,35

Κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων 1.725.994,55 0,00 24.151,25 1.750.145,80 1.256.319,51 153.849,12 45.793,30 1.455.961,93

Κοστος πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων 2.648.324,26 660.117,06 708.064,13 4.016.505,45 2.166.575,79 376.438,85 42.667,17 2.585.681,81

Σύνολο 6.457.195,10 7.473.837,78 8.901.466,60 22.832.499,48 5.580.555,50 8.355.881,62 6.646.655,97 20.583.093,09

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2021 εως 30η Ιουνίου 2022 1η Ιουλίου 2020 εως 30η Ιουνίου 2021

 
 
 

 

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 16.108,88 502.701,25 255.353,76 774.163,89 -98.798,80 -52.753,61 -194.349,63 -345.902,04

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις εμπορευμάτων 155.851,01 0,00 -1.101,25 154.749,76 47.634,85 75.869,48 -2.175,64 121.328,69

Μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 32.465,85 165.155,55 94.507,79 292.129,19 -41.264,44 17.448,06 -12.369,89 -36.186,27

Σύνολο 204.425,74 667.856,80 348.760,30 1.221.042,84 -92.428,39 40.563,93 -208.895,16 -260.759,62

Ποσά σε ευρώ
1η Ιουλίου 2021 εως 30η Ιουνίου 2022 1η Ιουλίου 2020 εως 30η Ιουνίου 2021
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6.Ενσώματα πάγια 

6.1  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2022 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  30/06/2021 3.712.848,23 42.041.189,95 127.245.601,03 2.395.232,95 6.417.777,53 240.375,16 182.053.024,85

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.129,11 173.129,11

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 70.136,83 151.650,94 0,00 38.456,19 -260.243,96 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2022 3.712.848,23 42.111.326,78 127.397.251,97 2.395.232,95 6.456.233,72 153.260,31 182.226.153,96

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 0,00 11.993.930,97 89.929.173,87 1.901.485,22 5.768.125,40 0,00 109.592.715,46

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές-τακτοποιήσεις

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

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 765.960,80 2.344.619,59 104.369,04 110.552,51 0,00 3.325.501,94

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 765.960,80 2.344.619,59 104.369,04 110.552,51 0,00 3.325.501,94

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2022 0,00 12.759.891,77 92.273.793,46 2.005.854,26 5.878.677,91 0,00 112.918.217,40

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2022 3.712.848,23 29.351.435,01 35.123.458,51 389.378,69 577.555,81 153.260,31 69.307.936,56

69.307.936,56Σύνολο 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 € , επί ακινήτων και των κτιρίων των εγκαταστάσεων Λιβαδειάς και Λαμίας της μητρικής προσημειώσεις υποθηκών ύψους 

8.500.000,00 €  και επί των αγροτεμαχίων των  θυγατρικών  εταιρειών SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψους € 1.600.000,00 και 11.500.000,00 αντίστοιχα.   
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6.2  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2021 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  30/06/2020 3.712.848,23 42.041.189,95 127.121.860,60 2.374.338,95 6.407.046,17 251.168,00 181.908.451,90

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.572,95 144.572,95

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών 
παγίων

0,00 0,00 123.740,43 20.894,00 10.731,36 -155.365,79 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2021 3.712.848,23 42.041.189,95 127.245.601,03 2.395.232,95 6.417.777,53 240.375,16 182.053.024,85

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2020 0,00 11.228.912,17 87.363.677,36 1.793.408,61 5.660.269,18 0,00 106.046.267,32

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις, 
διαγραφές-τακτοποιήσεις

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

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 765.018,80 2.565.496,51 108.076,61 107.856,22 0,00 3.546.448,14

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 765.018,80 2.565.496,51 108.076,61 107.856,22 0,00 3.546.448,14

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 0,00 11.993.930,97 89.929.173,87 1.901.485,22 5.768.125,40 0,00 109.592.715,46

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2021 3.712.848,23 30.047.258,98 37.316.427,16 493.747,73 649.652,13 240.375,16 72.460.309,39

Σύνολο ενσώματων 
ακινητοποιήσεων 

72.460.309,39
 

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 € , επί ακινήτων και των κτιρίων των εγκαταστάσεων Λιβαδειάς και Λαμίας της μητρικής προσημειώσεις υποθηκών ύψους 

8.500.000,00 €  και επί των αγροτεμαχίων των  θυγατρικών  εταιρειών SELECTD VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψους € 1.600.000,00 και 11.500.000,00 αντίστοιχα.   
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6.3  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2022 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  30/06/2021 2.727.531,09 37.135.577,21 88.825.653,47 1.749.944,20 5.808.526,77 11.775,57 136.259.008,31

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.453,47 156.453,47

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 4.517,50 127.174,56 0,00 25.527,18 -157.219,24 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2022 2.727.531,09 37.140.094,71 88.952.828,03 1.749.944,20 5.834.053,95 11.009,80 136.415.461,78

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 0,00 11.774.455,54 74.917.786,49 1.653.446,40 5.630.792,84 0,00 93.976.481,27

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 685.396,99 409.576,29 25.473,87 48.656,09 0,00 1.169.103,24

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 685.396,99 409.576,29 25.473,87 48.656,09 0,00 1.169.103,24

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2022 0,00 12.459.852,53 75.327.362,78 1.678.920,27 5.679.448,93 0,00 95.145.584,51

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2022 2.727.531,09 24.680.242,18 13.625.465,25 71.023,93 154.605,02 11.009,80 41.269.877,27

41.269.877,27Σύνολο 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 € και επί ακινήτων και των κτιρίων των εγκαταστάσεων Λιβαδειάς και Λαμίας της μητρικής προσημειώσεις υποθηκών ύψους 8.500.000,00 €.   
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6.4  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.06.2021  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  30/06/2020 2.727.531,09 37.135.577,21 88.732.266,59 1.732.550,20 5.801.110,42 27.883,30 136.156.918,81

Αγορές, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.089,50 102.089,50

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 93.386,88 17.394,00 7.416,35 -118.197,23 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2021 2.727.531,09 37.135.577,21 88.825.653,47 1.749.944,20 5.808.526,77 11.775,57 136.259.008,31

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2020 0,00 11.089.021,88 74.284.909,71 1.623.879,48 5.583.439,06 0,00 92.581.250,13

Τακτικές αποσβέσεις 0,00 685.433,66 632.876,78 29.566,92 47.353,78 0,00 1.395.231,14

Σύνολο αποσβέσεων 0,00 685.433,66 632.876,78 29.566,92 47.353,78 0,00 1.395.231,14

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 0,00 11.774.455,54 74.917.786,49 1.653.446,40 5.630.792,84 0,00 93.976.481,27

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2021 2.727.531,09 25.361.121,67 13.907.866,98 96.497,80 177.733,93 11.775,57 42.282.527,04
 

 
 
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 € και επί ακινήτων και των κτιρίων των εγκαταστάσεων Λιβαδειάς και Λαμίας της μητρικής προσημειώσεις υποθηκών ύψους 8.500.000,00 €.   
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6.5  Ανάλυση αποσβέσεων  

 

Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων κατανεμήθηκαν στα αποτελέσματα ως εξής : 

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Αποσβέσεις κτιρίων 765.960,80 765.018,79 685.396,99 685.433,66

Αποσβέσεις μηχανημάτων 2.344.619,59 2.565.496,51 409.576,29 632.876,78

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 104.369,04 108.076,61 25.473,87 29.566,92

Αποσβέσεις επίπλων -λοιπού 
εξοπλισμού

110.552,51 107.856,22 48.656,09 47.353,78

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων

1.576,72 1.520,47 1.576,72 1.520,47

Αποσβέσεις δικαιωμάτων μίσθωσης 52.412,88 51.546,65 43.585,40 42.634,47

Σύνολο αποσβέσεων  παγίων 3.379.491,54 3.599.515,25 1.214.265,36 1.439.386,08

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

 

Κατανέμονται σε :

Κόστος Παραγωγής 3.033.196,74 3.416.905,25 881.482,29 1.268.595,25

Κόστος Αδράνειας 256.931,08 84.962,48 256.931,08 84.962,48

Έξοδα Διάθεσης 969,07 1.091,94 969,07 1.091,94

Έξοδα Διοίκησης 88.394,65 96.555,58 74.882,92 84.736,41

Σύνολο 3.379.491,54 3.599.515,25 1.214.265,36 1.439.386,08
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

30.06.2022 

 

348.790,12 348.090,12

4.896,00 4.896,00

0,00 0,00

353.686,12 352.986,12

295.053,50 294.353,50

1.576,72 1.576,72

296.630,22 295.930,22

57.055,90 57.055,90

Ο όμιλοςΛογισμικά προγράμματα

Κόστος Κτήσεως 30.06.2021

Προσθήκες 

Διαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης

Κόστος Κτήσεως 30.06.2022

Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2021

Τακτικές αποσβέσεις

Σύνολο αποσβεσθέντων 30.06.2022

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2022

Η εταιρεία

 

 

30.06.2021 

 

 

346.492,92 345.792,92

2.297,20 2.297,20

0,00 0,00

348.790,12 348.090,12

293.533,03 292.833,03

1.520,47 1.520,47

295.053,50 294.353,50

53.736,62 53.736,62Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2021

Διαγραφές-Μειώσεις κόστους κτήσης

Κόστος Κτήσεως 30.06.2021

Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2020

Τακτικές αποσβέσεις

Σύνολο αποσβεσθέντων 30.06.2021

Λογισμικά προγράμματα Ο όμιλος Η εταιρεία

Κόστος Κτήσεως 30.06.2020

Προσθήκες 

 

 

Τα  άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το διαθέσιμο λογισμικό. 
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8. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις δικαιωμάτων 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

51.746,97 50.377,17 42.505,37 41.647,14

Μακροπρόθεσμες  Υποχρεώσεις διακαιωμάτων 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

407.508,96 459.255,97 253.169,18 295.674,59

Συνολο Υποχρεώσεων  459.255,93 509.633,14 295.674,55 337.321,73

Ο Όμιλος Η εταιρεία

 
 
 
Κατωτέρω παρατίθενται περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης τόσο για  τον όμιλο όσο και για την εταιρεία. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2021 254.920,68 378.797,51 633.718,19

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00

Αφαιρέσεις,Μειώσεις,Πωλήσεις,Καταστροφές 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης  30/06/2022 254.920,68 378.797,51 633.718,19

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 106.270,68 75.759,51 182.030,19

Τακτικές αποσβέσεις περιόδου 14.533,12 37.879,76 52.412,88

Σύνολο αποσβέσεων 14.533,12 37.879,76 52.412,88

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2022 120.803,80 113.639,27 234.443,07

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2022 134.116,88 265.158,24 399.275,12

399.275,12

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30.06.2022 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
  

 
 

Οι συνολικές ταμειακές εκροές για μισθώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε € 18.342,00. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα   Οικόπεδα Κτίρια - Τεχ. Έργα Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2020 220.686,89 378.797,51 599.484,40

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 34.233,79 0,00 34.233,79

Αφαιρέσεις,Μειώσεις,Πωλήσεις,Καταστροφές 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης  30/06/2021 254.920,68 378.797,51 633.718,19

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2020 92.688,50 37.879,75 130.568,25

Τακτικές αποσβέσεις περιόδου 13.582,18 37.879,76 51.461,94

Σύνολο αποσβέσεων 13.582,18 37.879,76 51.461,94

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 106.270,68 75.759,51 182.030,19

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2021 148.650,00 303.038,00 451.688,00

451.688,00

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30.06.2021 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2021 34.233,79 378.797,51 413.031,30

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης  30/06/2022 34.233,79 378.797,51 413.031,30

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 4.754,70 75.759,51 80.514,21

Μειώσεις αποσβεσθέντων - πωλήσεις 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις περιόδου 5.705,64 37.879,76 43.585,40

Σύνολο αποσβέσεων 5.705,64 37.879,76 43.585,40

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2022 10.460,34 113.639,27 124.099,61

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2022 23.773,45 265.158,24 288.931,69

288.931,69

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30.06.2022 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
 

Δεν υπήρξαν ταμειακές εκροές για μισθώσεις της Εταιρείας για την χρήση 2021-2022. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα   Οικόπεδα Κτίρια - Τεχ. Έργα Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2020 0,00 378.797,51 378.797,51

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 34.233,79 0,00 34.233,79

Σύνολο αξίας κτήσης  30/06/2021 34.233,79 378.797,51 413.031,30

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2020 0,00 37.879,75 37.879,75

Μειώσεις αποσβεσθέντων - πωλήσεις 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 4.754,70 37.879,76 42.634,46

Σύνολο αποσβέσεων 4.754,70 37.879,76 42.634,46

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 4.754,70 75.759,51 80.514,21

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2021 29.479,09 303.038,00 332.517,09

332.517,09

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 30.06.2021 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
 

 

 
9.Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Σύνολο αξίας κτήσης  30/06/2021 77.741,67 77.741,67 0,00 0,00

Αγορές χρήσης , Προσθήκες 0,00 0,00 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  30/06/2022 77.741,67 77.741,67 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2021 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 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2022 77.741,67 77.741,67 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 747,49 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 30.06.2022. 
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10. Λοιπές απαιτήσεις 

 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εγγυήσεις και προκαταβολές για διάφορες παροχές (ΔΕΗ-

ΟΤΕ κλπ). 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Δοσμένες εγγυήσεις σε Δ.Ε.Η 73.213,85 73.213,85 72.513,85 72.513,85

Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΥΑΛ 164,34 164,34 164,34 164,34

Δοσμένες εγγυήσεις για μίσθωση ακινήτων 18.469,55 130.538,83 18.469,55 130.538,83

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 24,00 20,00 24,00 20,00

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 92.601,74 204.667,02 91.901,74 203.967,02

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

11. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων 

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. με απόφαση της Γενικής της Συνέλέυσης της 22.06.2021 ενέκρινε τη μείωση 

του μετοχικού της κεφαλαίου σε είδος κατά ποσό € 62.518.361,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής 

ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό € 0,05.Οι κάτοχοι μετοχών της Πειραιώς Financial 

Holdings A.E. έλαβαν έναντι της μείωσης κεφαλαίου κοινές μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία «PHOENIX 

VEGA MEZZ LTD», κυριότητας της Πειραιώς Financial Holdings A.E., με αναλογία μία (1) μετοχή της εταιρείας 

«PHOENIX VEGA MEZZ LTD» για κάθε μία (1) μετοχή της Πειραιώς Financial Holdings A.E., που κατείχαν.  

Ο Όμιλος κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (22.06.2021) κατείχε 20.202 τεμάχια της  

Πειραιώς Financial Holdings A.E. και λόγω της ανωτέρω μείωσης έλαβε 20.202 τεμάχια κοινών μετοχών της 

εταιρείας «PHOENIX VEGA MEZZ LTD».   

Ο όμιλος προέβη σε πώληση 20.202 μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings A.E. που κατείχε. 

Έτσι κατά την 30.06.2022 ο Όμιλος κατείχε 20.202 μετοχές της εταιρείας PHOENIX VEGA MEZZ LTD έναντι 

20.202 μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings A.E. που κατείχε την 30.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  01.07.2021-30.06.2022 
 

  111

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής: 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Υπόλοιπο απογραφής 30.100,98 523.332,81 0,00 0,00

Μείωση αξίας μετοχών -1.010,10 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις μετοχών (20.202,00) 0,00 0,00 0,00

Κέρδος/(Ζημία) από την πώληση (8.888,88) (493.231,83) 0,00 0,00

Απόκτηση νέων μετοχών 1.010,10 0,00 0,00 0,00

Κέρδος/(Ζημία) από την αποτίμηση της 30.06.2022 315,15 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2022 1.325,25 30.100,98 0,00 0,00

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

 

12.Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 0,00 25.222.143,08 37.919.741,79

Σύνολο 0,00 0,00 25.222.143,08 37.919.741,79

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος

 
 
Η Διοίκηση κατά πάγια τακτική χρησιμοποιεί μελέτη  από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα  προκειμένου να προσδιορίσει 

την εύλογη αξία της θυγατρικής εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ζημία από την 

προσαρμογή στην εύλογη αξία ανήλθε σε ευρώ 12.697.598,71 και αναγνωρίστηκε μέσω των συνολικών εσόδων στο 

αποθεματικό της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων. 

Ο συντελεστής WACC που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση των συστατικών μερών του ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ήταν 8,91% και 6,27% για την SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  A.E. και  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. αντίστοιχα. 

 
13.Αποθέματα 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Εμπορεύματα 703.340,12 427.947,03 703.340,12 427.947,03

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 1.544.803,05 2.490.577,70 1.544.803,05 2.490.577,70

Υποπροϊόντα-Υπολείμματα 220.630,29 195.509,40 220.630,29 195.509,40

Παραγωγή σε εξέλιξη 410.445,45 335.032,01 410.445,45 335.032,01

Α΄και B' ύλες - υλικά συσκευασίας 1.328.318,71 1.063.906,82 600.292,36 685.481,62

Λοιπά αποθέματα 1.559.082,22 1.570.794,34 1.490.134,78 1.505.617,46

Σύνολο Αποθεμάτων 5.766.619,84 6.083.767,30 4.969.646,05 5.640.165,22

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη για τα αποθέματα του ομίλου και της εταιρείας.  
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14.Πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Πελάτες 3.645.412,44 4.104.164,01 2.705.784,53 3.315.243,69

Επιταγές μεταχρονολογημένες 253.939,42 408.969,64 253.939,42 408.969,64

Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιταγές μεταβιβασμένες σε τρίτους 80.189,60 117.398,41 80.189,60 117.398,41

Μείον: προβλέψεις απομείωσης -430.162,14 -322.578,84 -391.413,76 -303.865,01

Σύνολο πελατών 3.549.379,32 4.307.953,22 2.648.499,79 3.537.746,73

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (Φ.Π.Α) 109.923,75 104.793,94 37.876,41 0,00

Λοιπές απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο 337.380,63 467.837,16 120.284,48 119.475,04

Προκαταβολές σε προμηθευτές 171.686,06 179.980,28 171.686,06 179.980,28

Έξοδα επόμενων χρήσεων 47.646,31 49.792,07 37.330,83 35.727,23

Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.893,53 460,36 0,00 460,36

Δάνεια σε τρίτους 1.293.920,00 743.920,00 0,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 23.307,00 35.407,68 1.500,83 10.858,92

Ενδοομιλικά δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 5.535.136,60 5.890.144,71 3.017.178,40 3.884.248,56

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 
Ο Όμιλος εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9 για τον προσδιορισμό 

των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων με βάση τη συνολική τους 

διάρκεια.  

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Σύνολο απαιτήσεων πρίν από προβλεψεις και απομειώσεις 5.965.298,74 6.212.723,23 3.408.592,16 4.188.113,25

Μείον Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (Φ.Π.Α) & Λοιπές απαιτήσεις 691.837,28 838.271,49 368.678,61 346.501,83

Μείον Δάνεια σε τρίτους 1.293.920,00 743.920,00 0,00 0,00

Μείον ειδική κατηγορία πελατών με μικρή πιθανότητα αθέτησης 642.936,99 576.165,75 1.632.196,58 1.658.628,71

Υπόλοιπο πελατών επί των οποίων υπολογίζεται πρόβλεψη απομείωσης 3.336.604,47 4.054.365,99 1.407.716,97 2.182.982,71

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

Για τον Όμιλο και την κατηγορία απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο και ΦΠΑ & Λοιπές απαιτήσεις ποσού 

691.837,28  ευρώ δεν έχει υπολογισθεί πιθανότητα αθέτησης λόγω του ότι δεν έχει εφαρμογή στον υπολογισμό της 

αθέτησης πληρωμής.  

Για τη κατηγορία δάνεια σε τρίτους ποσού 1.293.920,00 ευρώ δεν έχει υπολογισθεί πιθανότητα αθέτησης λόγω του 

ότι δεν αφορούν εμπορικές απαιτήσεις και επομένως δεν αποτελούν αντικείμενο προσδιορισμού πιθανότητας 

αθέτησης σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.15 του ΔΠΧΑ 9. 

Για το ποσό των 642.936,99 ευρώ υπάρχει μικρή πιθανότητα αθέτησης και αναλύεται ως εξής : α)  Για  ποσό 

196.377,02 ευρώ έχει γίνει ειδική πρόβλεψη ολόκληρης της απαίτησης, β) ποσό 363,30 ευρώ αφορά υπόλοιπα 
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πελατών μικρότερα των (50) πενήντα ευρώ και γ) ποσό 446.196,67 ευρώ αφορά σε πωλήσεις αγροεφοδίων, οι 

πελάτες των οποίων εμπορεύονται συναλλακτικά μέσω συμψηφισμού των υποχρεώσεών τους με παράδοση 

εμπορεύματος. 

Για την Εταιρεία και την κατηγορία απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο και ΦΠΑ & Λοιπές απαιτήσεις ποσού 

368.678,61 ευρώ δεν έχει υπολογισθεί πιθανότητα αθέτησης λόγω του ότι δεν έχει εφαρμογή στον υπολογισμό της 

αθέτησης πληρωμής.  

Για το ποσό των 1.632.196,58 ευρώ υπάρχει μικρή πιθανότητα αθέτησης και αναλύεται ως εξής : α) Για  ποσό των 

196.377,02 ευρώ έχει γίνει ειδική πρόβλεψη ολόκληρης της απαίτησης, β) ποσό 341,11 ευρώ αφορά σε υπόλοιπα 

πελατών μικρότερα των (50) πενήντα ευρώ, γ) ποσό 446.196,67 ευρώ αφορά πωλήσεις αγροεφοδίων, οι πελάτες 

των οποίων εμπορεύονται συναλλακτικά μέσω συμψηφισμού των υποχρεώσεών τους με παράδοση εμπορεύματος 

και δ) για ποσό 989.281,78 ευρώ δεν υπολογίζεται πρόβλεψη επισφάλειας λόγω του μεγάλου ποσοστού άμεσης ή 

έμμεσης συμμετοχής >99,98% της μητρικής προς τις συνδεδεμένες.  

 

Ειδική κατηγορία 0 ημέρες (Current) <30 ημερών
31 - 60 
ημερών

61 - 90 
ημερών

91 - 180 
ημερών

181 - 365 
ημερών

>365 ημερών Σύνολα

Αναμενόμενο ποσοστό 
πιστωτικής ζημιάς

1% 4,29% 0,00% 14,29% 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 7,01%

Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 13.366,42 57.127,23 0,00 33.110,59 0,00 47.880,83 33.778,93 48.521,12 233.785,12

Απαιτήσεις (επί των οποίων 
υπολογίζεται πιθανότητα 
αθέτησης)

1.336.641,80 1.332.968,76 239.948,47 231.774,13 0,00 71.821,25 50.668,40 72.781,66 3.336.604,47

30.06.2022 Ο Όμιλος

 

Ειδική κατηγορία 0 ημέρες (Current) <30 ημερών
31 - 60 
ημερών

61 - 90 
ημερών

91 - 180 
ημερών

181 - 365 
ημερών

>365 ημερών Σύνολα

Αναμενόμενο ποσοστό 
πιστωτικής ζημιάς

1% 3,28% 6,25% 0,00% 12,50% 50,00% 71,43% 66,67% 7,58%

Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 18.713,83 38.605,46 25.124,39 0,00 18.946,32 4.513,98 13.553,25 187.914,34 307.371,57

Απαιτήσεις (επί των οποίων 
υπολογίζεται πιθανότητα 
αθέτησης)

1.871.383,28 1.177.466,49 401.990,28 142.088,46 151.570,57 9.027,96 18.974,55 281.864,40 4.054.365,99

30.06.2021 Ο Όμιλος

 

0 ημέρες (Current) <30 ημερών
31 - 60 
ημερών

61 - 90 
ημερών

91 - 180 
ημερών

181 - 365 
ημερών

>365 ημερών Σύνολα

Αναμενόμενο ποσοστό 
πιστωτικής ζημιάς

4,29% 0,00% 14,29% 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 13,85%

Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 31.745,27 0,00 33.110,59 0,00 47.880,83 33.778,93 48.521,11 195.036,73

Απαιτήσεις (επί των οποίων 
υπολογίζεται πιθανότητα 
αθέτησης)

740.723,06 239.948,47 231.774,13 0,00 71.821,25 50.668,40 72.781,66 1.407.716,97

30.06.2022  Η Εταιρεία
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0 ημέρες (Current) <30 ημερών
31 - 60 
ημερών

61 - 90 
ημερών

91 - 180 
ημερών

181 - 365 
ημερών

>365 ημερών Σύνολα

Αναμενόμενο ποσοστό 
πιστωτικής ζημιάς

3,28% 6,25% 0,00% 12,50% 50,00% 71,43% 66,67% 13,22%

Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 38.605,46 25.124,39 0,00 18.946,32 4.513,98 13.553,25 187.909,60 288.653,00

Απαιτήσεις (επί των οποίων 
υπολογίζεται πιθανότητα 
αθέτησης)

1.177.466,49 401.990,28 142.088,46 151.570,57 9.027,96 18.974,55 281.864,40 2.182.982,71

30.06.2021  Η Εταιρεία

 

 

Απαιτήσεις συνδεδεμένων εταιρειών ομίλου κατά τρίτων 

Οι συνδεδεμένες εταιρείες «Selected Volt ΑΕ» και «Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ» αποτελούν ειδική 

κατηγορία πελατών και εξετάζονται ξεχωριστά. 

Οι απαιτήσεις των συνδεδεμένων εταιρειών  του ομίλου κατά τρίτων προέρχονται i) από  το Διαχειριστή  ΑΠΕ & και 

Εγγυήσεων Α.Ε  (ΔΑΠΕΕΠ) και ii) από λοιπούς πελάτες. 

Οι απαιτήσεις των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά τρίτων αναλύονται ως εξής: 

 

Απαιτήσεις 30.06.2022 30.06.2021

Πελάτες 1.928.909,69 1.871.383,28

Αξιόγραφα 0,00 0,00

Συνολο απαιτήσεων 1.928.909,69 1.871.383,28

Μειον:Ειδική κατηγορία πελατών 22,19 0,00

Υπόλοιπο πελάτων επί των οποίων υπολογίζεται πρόβλεψη απομείωσης 1.928.887,50 1.871.383,28

Ο όμιλος

 

 

Ο ΔΑΠΕΕΠ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως 

τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. 

Για τους σκοπούς κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 διακρίνεται χαμηλή 

πιθανότητα διακρίνεται χαμηλή πιθανότητα αθέτησης της τάξεως του 1% για τον ΔΑΠΕΕΠ, ενώ για τους λοιπούς 

πελάτες εφαρμόσθηκε ως πιθανότητα αθέτησης Loss Rate (4,29%) 

  Άρα: 

Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά Πιθανότητα 
Αθέτησης 

Υπολοιπο 
απαιτησεων 

Αναμενόμενη 
Αθέτηση

30.06.2021
Αναμενόμενη 

Αθέτηση

Selected Volt Μονοπρόσωπη ΑΕ 1,00% 752.814,05 7.528,14 714.043,15 7.140,43

Selected Volt Μονοπρόσωπη ΑΕ 4,29% 592.245,70 25.381,96 0,00 0,00

Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη ΑΕ 1,00% 583.827,75 5.838,28 1.118.194,17 11.181,94

Λοιποί Τρίτοι 1,00% 0,00 0,00 39.145,96 391,46

Σύνολο 2,10% 1.928.887,50 38.748,38 1.871.383,28 18.713,83

30.06.2022 30.06.2021
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15.Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Ταμείο μετρητά 9.954,56 15.038,53 2.400,87 6.787,88

Καταθέσεις σε ευρώ 1.401.357,16 2.731.182,66 695.200,59 228.729,39

Καταθέσεις σε Ξ.Ν 282.148,42 733,39 282.148,42 733,39

Σύνολο 1.693.460,14 2.746.954,58 979.749,88 236.250,66

Ο Όμιλος Η Έταιρεία

 
 
 
 
Τα διαθέσιμα  αντιπροσωπεύουν μετρητά και καταθέσεις  λογαριασμών όψεως διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 
16.Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας το 1970 ορίστηκε σε 20.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 20.000 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1322/1970). Στη συνέχεια η εξέλιξη του μετοχικού 

κεφαλαίου ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 

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

10.000.000 δρχ. με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η μία, βάσει της υπ’ αριθμόν 

9436/5.8.72 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Φ.Ε.Κ. 1561/22.8.1972). 

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

25.000.000 δρχ. με την έκδοση 25.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη, βάσει της υπ’ αριθμόν 

174893/22.2.1973 απόφασης του Αναπληρωτή Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 131/26.2.1973). 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουνίου 1977, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 

15.400.000 δρχ. με την έκδοση 15.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

16 του Ν. 542/1977. 

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

70.400.000 δρχ. με την έκδοση 70.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ., έκαστη, βάσει της υπ’ αριθμόν 

28807/22.12.1981 απόφασης του Αναπληρωτή Νομάρχη Διαμερίσματος 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 Διαμερίσματος Αθηνών 

(Φ.Ε.Κ. 2966/25.6.1982). 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης 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). 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης 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 23ης 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 18ης 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 17ης 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 20ης 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 21ης 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) 

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 22ας 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. 
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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 

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). 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι και ογδόντα λεπτών (22.846,80) 

λόγω ακύρωσης εβδομήντα έξι  χιλιάδων  εκατόν πενήντα έξι ιδίων μετοχών της εταιρείας (76.156). 

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

εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια εννέα  ευρώ και είκοσι λεπτά (15.526.309,20) διαιρούμενο 

σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες  εξήντα τέσσερις (51.754.364) 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. 
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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

1489693/17.01.2019 17.12.2018
Μείωση   λόγω ακύρωσης  
Ιδίων μετοχών 

-22.846,80

2.402.567,86 7.098.230,59 6.483.023,05 15.526.309,20

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

 

17. Ίδιες  μετοχές 

 
Την 30.06.2022 ο όμιλος και η εταιρεία  δεν κατείχαν ίδιες μετοχές.  
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18. Λοιπά Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον  

 

18.1 Λοιπά αποθεματικά 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Τακτικό αποθεματικό 3.019.793,95 2.987.015,93 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 -3.288.194,84 -3.288.194,84 -3.288.194,84 -3.288.194,84

Σύνολο 16.240.659,27 16.207.881,25 15.535.298,11 15.535.298,11

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 

18.2 Αποθεματικό εύλογης αξίας  

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Αποθεματικό εύλογης αξίας  0,00 0,00 16.951.695,60 26.855.822,59

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

Η κίνηση στη χρήση του ανωτέρω λογαριασμού έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 30.06.2021 26.855.822,59

Προσαρμογή στην εύλογη αξία (12.697.598,71)    

Αναβαλλόμενος φόρος 2.793.471,72 -9.904.126,99

Υπόλοιπο 30.06.2022 16.951.695,60
 

 
 
Tο ποσό των ευρώ 9.904.126,99 (12.697.598,71 – 2.793.471,72) αναγνωρίστηκε, μέσω της κατάστασης 

συνολικών εσόδων, στο αποθεματικό εύλογης αξίας ιδίων κεφαλαίων.   
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18.3 Αποτελέσματα σε νέον 

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Αποτελέσματα εις Νέον -49.373.340,34 -47.646.213,93 -54.087.442,61 -52.970.772,46

Σύνολο -49.373.340,34 -47.646.213,93 -54.087.442,61 -52.970.772,46

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 

19.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. 

 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

 Ποσά προς αναγνώριση στον ισολογισμό 

 Παρούσα αξία υποχρεώσεων 136.427,22  148.987,80  122.491,48  138.151,95  

 Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος -               -               -               -               

 Καθαρή υποχρέωση προς καταχώρηση στον 
ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης 

136.427,22  148.987,80  122.491,48  138.151,95  

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

 Ποσά προς αναγνώριση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

 Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 14.683,86    13.995,17    11.708,27    11.454,51    

 Δαπάνη τόκου 1.216,89      1.779,91      1.092,59      1.670,83      

 Κόστος προϋπηρεσίας -               -               -               -               

 Κόστος διακανονισμών/περικοπών/ειδικών περιπτώσεων -               126.317,49  43.792,05    126.317,49  

 Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων κατά το τέλος της χρήσης 

15.900,75    142.092,57  56.592,91    139.442,83  

Ο όμιλος Η εταιρεία
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30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

 Λοιπά συνολικά έσοδα (OCI) 

 Ποσό σωρευτικό OCI (148.488,35) (167.548,16) (144.777,31) (164.018,40) 

 Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω 
χρηματοοικονομικών παραδοχών 

-               1.085,27      -               1.007,14      

 Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω 
δημογραφικών παραδοχών 

-               -               -               -               

 Λοιπές προσαρμογές -               -               -               -               

 Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω 
εμπειρίας 

-               17.974,54    -               18.233,95    

 Ποσό (κέρδος) ζημιά που καταχωρείται στο OCI κατά 
το τέλος της χρήσης 

-               19.059,81    -               19.241,09    

 Ποσό σωρευτικό OCI (148.488,35) (148.488,35) (144.777,31) (144.777,31) 

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

 Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως 

 Παρούσα αξία υποχρεώσεων κατά την αρχή της χρήσης 148.987,80  163.995,45  138.151,95  155.628,06  

 Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 14.683,86    13.995,17    11.708,27    11.454,51    

 Δαπάνη τόκου  1.216,89      1.779,91      1.092,59      1.670,83      

 Κόστος προϋπηρεσίας -               -               -               -               

 Κόστος διακανονισμών/περικοπών/ειδικών περιπτώσεων -               126.317,49  43.792,05    126.317,49  

 Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους (28.461,33)   (176.160,03) (72.253,38)   (176.160,03) 

 Έξοδα -               -               -               -               

 Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση -               19.059,81    -               19.241,09    

 Παρούσα αξία υποχρεώσεων κατά το τέλος της 
χρήσης 

136.427,22  148.987,80  122.491,48  138.151,95  

Ο όμιλος Η εταιρεία
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30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

 Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού 

 Καθαρή υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό 
κατά την αρχή της χρήσης 

148.987,80  163.995,45  138.151,95  155.628,06  

 Εισφορές πληρωθείσες εργοδότη -               -               -               -               

 Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

15.900,75    142.092,57  56.592,91    139.442,83  

 Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από 
εργοδότη 

(28.461,33)   (176.160,03) (72.253,38)   (176.160,03) 

 Ποσό που καταχωρείται στο OCI -               19.059,81    -               19.241,09    

 Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον 
ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης 

136.427,22  148.987,80  122.491,48  138.151,95  

Ο όμιλος Η εταιρεία

 

Οι κυριότερες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

30.06.2022 30.06.2021

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,90% 0,90%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00%
 

 

 
20.Δανεισμός 

20.1 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Τραπεζικά δάνεια 9.155.100,00 12.829.631,99 0,00 0,00

Ομολογιακά δάνεια 4.254.999,93 5.554.999,93 0,00 0,00

Σύνολο 13.410.099,93 18.384.631,92 0,00 0,00

Ο  Όμιλος Η Εταιρεία
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20.2 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτεές στην 
επόμενη χρήση

46.948.686,34 45.463.558,44 41.974.154,35 43.178.099,44

Δουλευμένοι τόκοι 116.665,90 691.405,16 0,00 555.253,03

Ληξιπρόθεσμες δανεικές υποχρεώσεις 1.792.664,76 601.972,55 1.661.051,76 601.972,55

Σύνολο 48.858.017,00 46.756.936,15 43.635.206,11 44.335.325,02

Η ΕταιρείαΟ  Όμιλος

 
 
Ο Όμιλος ταξινόμησε στη παρούσα χρήση δάνεια ύψους 43.484.064,24 ευρώ στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

υποχρεώσεις επειδή κατά την 30.06.2022 είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δόσεις συνολικού ποσού 

ευρώ 1.792.664,76, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.74 του ΔΛΠ 1. Μέρος των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών ύψους 570.021,37 ευρώ είχαν εξοφληθεί έως την 13/10/2022. 

 

Ενηλικίωση δανειακών υποχρεώσεων 
 
 

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Μέχρι 1 έτος 0,00 0,00 48.858.017,00 43.635.206,11 48.858.017,00 43.635.206,11

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0,00 0,00 7.712.199,93 0,00 7.712.199,93 0,00

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00 5.697.900,00 0,00 5.697.900,00 0,00

Σύνολα 0,00 0,00 62.268.116,93 43.635.206,11 62.268.116,93 43.635.206,11

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Συνολα Δανεισμού

 
 
 

 

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου κατά την  30.06.2022  ανέρχεται σε ποσό  62,268  εκατ. ευρώ έναντι  65,142  εκατ. 

ευρώ την 30.06.2021 . Για την εξασφάλιση των δανείων του ομίλου έχουν εγγραφεί  επί των ακινήτων κτιρίων και 

μηχανημάτων των εγκαταστάσεων  Φαρσάλων της μητρικής εταιρείας  προσημειώσεις υποθηκών ύψους  

49.099.778,36 € , επί των ακινήτων και κτιρίων των εγκαταστάσεων Λιβαδειάς και Λαμίας προσημειώσεις υποθηκών 

ύψους 8.500.000. Επί των αγροτεμαχίων των θυγατρικών εταιρειών «SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»  έχει εγγραφεί 

προσημείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ και 11.500.000 αντίστοιχα. Επιπλέον έχει ενεχυρασθεί  α) το σύνολο 

του ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών «SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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». Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των 

τραπεζικών δανείων κατά την 30.06.2022  που καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο ποσό 

των 62.268.116,93  ευρώ και αναλύεται σε ποσό 43.635.206,11 ευρώ που αφορά στη μητρική εταιρεία, σε ποσό 
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4.683.734,93 ευρώ  που αφορά στη θυγατρική  εταιρεία «SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε  ποσό 1.853.386,67  που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε» και σε ποσό 12.095.789,22  που αφορά στη θυγατρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

           

21.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.  

 
22.Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Προμηθευτές 7.600.686,36 4.430.331,27 6.702.531,37 3.337.641,06

Επιταγές πληρωτέες 21.484,26 7.911,33 21.484,26 7.911,33

Σύνολο προμηθευτών 7.622.170,62 4.438.242,60 6.724.015,63 3.345.552,39

Προκαταβολές πελατών 50.525,80 33.939,60 50.525,80 33.118,53

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 131.985,02 143.148,14 110.122,45 126.072,32

Έσοδα επομένων χρήσεων 431,07 1.059,40 0,00 630,84

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 120.938,05 123.644,73 57.657,83 64.307,44

Οφειλόμενες αποζημιώσεις προσωπικού 35.244,79 97.612,13 35.244,79 97.612,13

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 239.434,68 192.254,72 207.527,77 169.156,98

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.509,11 1.269,51 8.390,15 1.248,31

Αγορές υπό τακτοποίηση 406.469,78 117.271,09 376.469,78 67.100,45

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων

8.616.708,92 5.148.441,92 7.569.954,20 3.904.799,39

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

Διευκρινίζεται ότι : 

Στο υπόλοιπο των προμηθευτών περιλαμβάνεται ρυθμισμένη οφειλή προς τη ΔΕΗ Α.Ε. έως το έτος 2026 ποσού 

ευρώ 4.227.168,49. Το ανωτέρω ποσό ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στην παρ.74 ΔΛΠ1, επειδή κατά το τέλος της χρήσης υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ύψους ευρώ 601.978,00. Το μέρος της ρύθμισης που θα αφορούσε σε υποχρεώσεις μετά την 30.06.2023 θα 

ανερχόταν  κατά την 30.06.2022 στο ποσό των ευρώ 2.660.150,49. 

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα  με ποσά ευρώ 239.434,68 και 207.527,77 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα 

αφορούν σε δαπάνες της τρέχουσας χρήσης  01.07.2021 – 30.06.2022 που καταχωρήθηκαν μετά την 30.06.2022 

και καταλογίστηκαν στην τρέχουσα χρήση για τον ορθό υπολογισμό του βιομηχανικού κόστους. Κατά την 

αντίστοιχη προηγούμενη χρήση ήτοι από 01.07.2020 - 30.06.2021 τα ποσά των αντίστοιχων εξόδων ανήλθαν στο 

ποσό των 192.254,72 και 169.156,98 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα. 
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Ανάλυση εξόδων χρήσεως δουλευμένων:  

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Kαταλογισμένα έξοδα από παροχές τρίτων
(Δ.Ε.Η κ.λ.π)

231.591,19 172.455,98 201.748,60 150.702,38

Καταλογισμένα έξοδα από αμοιβές τρίτων 3.228,27 1.013,74 1.500,00 23,06

Καταλογισμένα έξοδα από φόρους τέλη 4.355,31 11.641,00 4.194,26 11.437,54

Καταλογισμένα διάφορα έξοδα 259,91 2.800,00 84,91 2.650,00

Kαταλογισμένες αμοιβές προσωπικού 0,00 4.344,00 0,00 4.344,00

Σύνολο καταλογισμένων εξόδων 239.434,68 192.254,72 207.527,77 169.156,98

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

23. Υποχρεώσεις Δικαιωμάτων Χρήσης Περιουσιακών στοιχείων 

 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις δικαιωμάτων 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

51.746,97 50.377,17 42.505,37 41.647,14

Μακροπρόθεσμες  Υποχρεώσεις διακαιωμάτων 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

407.508,96 459.255,97 253.169,18 295.674,59

Συνολο Υποχρεώσεων  459.255,93 509.633,14 295.674,55 337.321,73

Ο Όμιλος Η εταιρεία

 
 

Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές την 
30.06.2022

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Καθαρά 
παρούσα 

αξία

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Καθαρά 
παρούσα 

αξία

Έως 1 έτους 65.841,96 51.746,97 47.499,96 42.505,37

Μεταξύ 2 ετών  και 5 ετών 257.534,54 215.973,37 184.166,54 173.292,80

Άνω των 5 ετών 218.565,00 191.535,59 81.000,00 79.876,38

Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 541.941,50 459.255,93 312.666,50 295.674,55

Μείον: Ποσά  που αποτελούν χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

-82.685,57 0,00 -16.991,95 0,00

Συνολο Υποχρεώσεων  459.255,93 459.255,93 295.674,55 295.674,55

Η εταιρείαΟ Όμιλος

 
 
 
Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις ανήλθαν σε € 82.685,57  για τον όμιλο και σε 16.991,95 για 

την εταιρεία. 
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Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές την 30.06.2021
Ελάχιστες 

μελλοντικές 
καταβολές

Καθαρά 
παρούσα αξία

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Καθαρά 
παρούσα 

αξία

Μέχρι 1 έτους 65.842,00 50.377,17 47.500,00 41.647,14

Μεταξύ 2 ετών  και 5 ετών 263.368,00 215.816,67 190.000,00 175.498,73

Άνω των 5 ετών 278.573,66 243.439,30 122.666,66 120.175,86

Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 607.783,66 509.633,14 360.166,66 337.321,73

Μείον: Ποσά  που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα -98.150,52 0,00 -22.844,93 0,00

Συνολο Υποχρεώσεων  509.633,14 509.633,14 337.321,73 337.321,73

Η εταιρείαΟ Όμιλος

 
 
Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις ανήλθαν σε € 98.150,52  για τον όμιλο και σε 22.844,93 για 

την εταιρεία. 

24.Ανάλυση άλλων εσόδων 

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Επιδοτήσεις ειδικών προγραμμάτων 1.742,25 7.185,84 1.742,25 7.185,84

Έσοδα από ενοίκια 23.705,47 24.565,32 38.925,98 39.780,73

Έσοδα από εκμίσθωση προσωπικού 0,00 0,00 1.212,16 5.376,63

Συναλλαγματικές διαφορές 37.992,79 37.599,17 37.992,79 37.599,17

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 396.815,09 413.189,62 24.170,07 40.544,60

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών (μεταφορές) 0,00 37.165,92 0,00 137.506,05

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών (υπηρεσίες σε τρίτους) 17.018,60 0,00 5.889,00 0,00

Εκπτώσεις σε κατανάλωση ενέργειας προηγ.χρήσεων 266.555,31 252.482,03 266.555,31 252.482,03

Λοιπά έσοδα 2.798,67 13.550,21 1.364,95 6.433,98

Επιστροφή μεταβατικού τέλους προηγουμένων χρήσεων 24.382,11 0,00 0,00 0,00

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 2.999,70 16.342,01 2.126,20 14.924,51

Εσοδα διακοπτόμενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας 52.360,80 248.149,90 52.360,80 248.149,90

Σύνολο άλλων Εσόδων 826.370,79 1.050.230,02 432.339,51 789.983,44

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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25.Ανάλυση άλλων εξόδων 

 
 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Συναλλαγματικές διαφορές 22.710,16 55.827,18 22.710,16 55.827,18

Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού 144.221,44 (4.771,14) 144.221,44 (4.771,14)

Έξοδα αδράνειας 366.168,70 180.425,34 366.168,70 180.425,34

Μεταβατικό τέλος ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού 134.266,95 279.328,63 0,00 0,00

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 200.519,46 100.773,92 195.181,28 98.079,48

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 9.680,50 22.641,96 5.182,13 18.362,65

Έκτακτη εισφορά προηγουμένων χρήσεων ΔΑΠΕΕΠ 95.603,77 104.094,51 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα 24.907,10 17.139,47 3.975,71 3.494,11

Προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων ΔΠΧΑ 9 207.634,68 0,00 181.865,01 0,00

Έξοδα δικαστικής αποζημίωσης 0,00 101.923,19 0,00 101.923,19

Σύνολο άλλων Εξόδων 1.205.712,76 857.383,06 919.304,43 453.340,81

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

26. Λοιπά Κέρδη / (Ζημιές) Καθαρά 

 
 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση χρεογράφων (8.888,88) 0,00 0,00

Κέρδη από αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων

315,15 (493.231,83) 0,00 0,00

Έσοδα από την αναστροφή προβλέψεων 100.051,38 70.510,56 94.316,26 67.235,50

Κερδη/(ζημίες) από εκποίηση παγίων 0,00 174,53 0,00 0,00

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 91.477,65      (422.546,74)   94.316,26 67.235,50

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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27. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους 

 
 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Εσοδα από τόκους 513,62 443,19 513,62 443,19

Τόκοι αναλογιστικής μελέτης (1.216,89) (1.779,91) (1.092,59) (1.670,83)

Τοκοι μισθωσεων (15.464,79) (16.355,66) (5.852,82) (6.260,42)

Χρεωστικοί τόκοι (2.038.153,82) (2.104.047,83) (1.154.434,84) (1.148.111,49)

Έξοδα αναδιάρθρωσης δανεισμού (250.000,00) (115.758,90) 0,00 0,00

 Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους (2.304.321,88) (2.237.499,11) (1.160.866,63) (1.155.599,55)

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος

 
 

 
28.Φόρος εισοδήματος 

 
28.1  Ανάλυση Φόρου Εισοδήματος 

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

Αναβαλλόμενος φόρος (393.122,55) 131.311,09 130.971,83 176.353,00

Διαφορά από αλλαγή συντελεστή από 24% σε 
22%

0,00 738.605,58 0,00 709.399,46

Φόροι εισοδήματος 0,00 (289.594,65) 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος δικαιωμάτων χρήσης (1.269,93) 1.135,37 426,41 1.057,03

Σύνολο (394.392,48) 581.457,39 131.398,24 886.809,49

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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28.2 Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων 

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Από υπεραξία γηπέδων 87.812,07 87.812,07 87.812,07 87.812,07

Από υπεραξία κτιρίων -5.204.423,45 -5.279.396,59 -5.180.469,92 -5.291.909,46

Από υπεραξία τεχνικών εγκατ/σεων κτιρίων -2.578.049,14 -2.568.522,79 -2.450.916,79 -2.497.994,72

Από μεταφορικών μέσων 976,26 976,26 0,00 0,00

Από έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό 1.040,03 1.039,88 0,00 0,00

Από έξοδα εγκατάστασης 145,38 151,71 145,38 151,71

Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 30.013,99 32.777,35 26.948,12 30.393,45

Από εύλογη αξία 0,00 0,00 -4.781.247,48 -7.574.719,20

Από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

-69,33 433.377,74 0,00 0,00

Από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 100.268,99 103.767,38 100.268,99 103.767,38

Από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,00

Από επιδότηση εργοδοτικών εισφορών -94.578,56 -94.578,56 -94.578,56 -94.578,56

Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 23.246,11 39.434,09 14.721,47 35.317,05

Από δικαιώματα μίσθωσης ακινήτων -2.718,53 1.135,37 1.483,43 1.057,03

Σύνολο -7.636.336,18 -7.242.026,09 -12.275.833,29 -15.200.703,25

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

 
28.3  Ανάλυση ανέλεγκτων χρήσεων 

 
 

Εταιρείες Ανέλεγκτες  χρήσεις

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.Β.Ε.    ---

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    ---

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    ---

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.
01.07.2015 - 30.06.2016 (Παραγραφή την 

31.12.2021 σύμφωνα με τις ισχύουσες 
φορολ.διατάξεις)  

 
 
Για τη χρήση που έληξε την 30.06.2022 , η Εταιρεία και οι θυγατρικές της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από 

Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με το Νόμο, 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 31.12.2021 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 30.06.2016 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 30.06.2021 και χορηγήθηκαν οι 

σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία και στις θυγατρικές της  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις των  θυγατρικών  

εταιρειών και του Ομίλου. 

Για τη χρήση  30.06.2022  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. 

 

29.Επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες 

 
Δεν παρασχέθηκαν στον Όμιλο και στην Εταιρεία επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 
 

30.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. 

 

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

01.07.2021 
30.06.2022

01.07.2020 
30.06.2021

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

-1.694.348,39 -439.690,19 -1.116.670,15 -1.100.422,67

Σταθμισμένος Μ.Ο μετοχών 51.754.364 51.754.364 51.754.364 51.754.364

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - Βασικά       -0,0327 -0,0085 -0,0216 -0,0213

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ - 
Απομειωμένα

-0,0327 -0,0085 -0,0216 -0,0213

O  Όμιλος Η Έταιρεία

 

 
 

31.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Από αξιώσεις τρίτων κατά της εταιρείας υφίστανται επίδικες υποθέσεις των οποίων η έκβαση κρίνεται αβέβαιη και 

αφορούν α) σε αγωγές ύψους 44 χιλ. ευρώ περίπου και β) σε αγωγή ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την οποία έχει 

επιδικαστεί σε πρώτο βαθμό συνολικό ποσό 100.000,00 ευρώ κατά κεφάλαιο, εκ του οποίου έχει προσωρινά 

εκτελεστεί και καταβληθεί ποσό ευρώ 25.923,19. 
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32.Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια  του Δ.Λ.Π 24 

 
 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Από θυγατρικές 0,00 0,00 145,67 8.134,07

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 85.813,20 76.138,03 74.449,20 64.774,03

Σύνολα 85.813,20 76.138,03 74.594,87 72.908,10
 

 

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 83.774,17 178.462,54

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 780,00 780,00 780,00 780,00

Σύνολα 780,00 780,00 84.554,17 179.242,54

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος

 
 

Απαιτήσεις 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Από θυγατρικές 0,00 0,00 989.281,78 1.092.549,21

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.624,54 122.150,40 5.624,54 122.150,40

Σύνολα 5.624,54 122.150,40 994.906,32 1.214.699,61
 

 

Υποχρεώσεις 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 10.086,25

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 30.730,85 84.819,75 30.730,85 84.819,75

Σύνολα 30.730,85 84.819,75 30.730,85 94.906,00
 

 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη 
της εταιρείας

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών διοίκησης

348.130,23 425.220,74 63.130,23 150.220,74
 

 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
διοίκησης

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

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και μέλη διοίκησης

115.619,49 139.523,05 22.399,98 66.373,82
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33. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

 

936,00

2.136,00

80.702,17

145,67

111.905,65

654.117,63

223.258,50

210.000,00

460.000,00

2.558.655,81

Απαιτήσεις  Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας  Α.Ε.Β.Ε  από  Επίλεκτο Βιοαέριο Φαρσάλων 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Απαιτήσεις  Selected Volt Μονοπρόσωπη 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 
Μονοπρόσωπη A.E.
Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών  Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας  Α.Ε.Β.Ε σε Επίλεκτο Βιοαέριο 
Φαρσάλων Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Απαιτήσεις Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε από Eπίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.

Απαιτήσεις  Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας  Α.Ε.Β.Ε από Selected Volt Μονοπρόσωπη A.E.

Απαιτήσεις  Selected Volt Μονοπρόσωπη A.E. από Επίλεκτο Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη 
Α.Ε.

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από Επίλεκτο Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε  
Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία  Α.Ε.Β.Ε

Απαιτήσεις Επιλέκτου Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη Α.Ε. από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε.

 
 

34. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία αναμένεται να επωμιστεί σημαντικά υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ήδη οι τιμές χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν φτάσει σε 

πρωτόγνωρα επίπεδα, οδηγούμενες κυρίως από την υψηλή τιμή χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου αλλά και 

του υψηλού κόστους ρύπων. Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα προκειμένου να περιορίσει το κόστος αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
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Ανακοινώσεις της εταιρείας κατά το άρθρο 10 του Ν.3401/2005 
 

Ημερομηνία Θέμα Διαδικτυακός τόπος

01.07.2021 Αριθμός μετοχών Γ.Σ www.stiafilco.com

01.07.2021 Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ ων  www.stiafilco.com

01.07.2021 Πρόσκληση ΄Εκτακτης Γ.Σ 22.07.2021 www.stiafilco.com

21.07.2021 Σχέδια αποφάσεων Γ.Σ  22.07.2021 www.stiafilco.com

22.07.2021 Δελτίο Τύπου  Έκτακτης Γ.Σ  22.07.2021 www.stiafilco.com

23.07.2021
Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών & 
ορισμός μελών αυτής

www.stiafilco.com

29.07.2021 Δελτίο Τύπου  Έκτακτης Γ.Σ  29.07.2021 www.stiafilco.com

05.08.2021
Υιοθέτηση & Εφαρμογή ΕΚΕΔ- Έγκριση & Υιοθέτηση Κανονισμού Λειτουργίας της 
εταιρείας

www.stiafilco.com

29.10.2021 Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου www.stiafilco.com

01.12.2021 Απάντηση σε επιστολή Ε.Κ www.stiafilco.com

10.12.2021 Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου www.stiafilco.com

31.12.2021 Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου www.stiafilco.com

14.01.2022 Αριθμός μετοχών Γ.Σ www.stiafilco.com

14.01.2022 Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ ων  www.stiafilco.com

14.01.2022 Πρόσκληση  Γ.Σ 04.02.2022 www.stiafilco.com

03.02.2022 Σχέδια αποφάσεων Γ.Σ 04.02.2022 www.stiafilco.com

03.02.2022 Ετήσια  Έκθεση Αποδοχών μελών Δ.Σ www.stiafilco.com

04.02.2022 Δελτίο Τύπου  Γ.Σ  04.02.2022 www.stiafilco.com

18.02.2022 Γνωστοποίηση ορισμού νέου Εσωτερικού Ελεγκτή www.stiafilco.com

29.04.2022 Φορολογικό Πιστοποιητικό χρ .2020-2021 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. 
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Υπεύθυνοι κατάρτισης  
Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  01/07/2021 - 30/06/2022 και την 

ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ,  Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ,          Διευθύνων Σύμβουλος. 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΣΑΛΤΑΣ , Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 

 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Ο Διευθύνων Σύμβουλος                       Ο υπεύθυνος    οικονομικών  

   και Διευθύνων Σύμβουλος                                                                                                       υπηρεσιών  

 

 

 

      ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΣΑΛΤΑΣ 


