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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»  

 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαμε  τις  συνημμένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  που  αποτελούνται    από  την  εταιρική  και 

ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2010, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 

που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή,  καθώς  και  περίληψη  των  σημαντικών  λογιστικών  πολιτικών  και 

λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση  της  εταιρείας  έχει  την  ευθύνη  για  την  κατάρτιση  και  εύλογη    παρουσίαση αυτών  των 

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά  έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η  ευθύνη  αυτή  περιλαμβάνει  σχεδιασμό, 

εφαρμογή  και  διατήρηση  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  σχετικά  με  την  κατάρτιση  και  εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη  ή  λάθος.  Η    ευθύνη  αυτή  περιλαμβάνει  επίσης  την  επιλογή  και  εφαρμογή  κατάλληλων 

λογιστικών  πολιτικών  και  την  διενέργεια  λογιστικών  εκτιμήσεων  που  είναι  λογικές  για  τις 

περιστάσεις. 

 
Ευθύνη  Ελεγκτή  

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό  μας.  Διενεργήσαμε  τον  έλεγχο  σύμφωνα  με  τα  Ελληνικά  Ελεγκτικά  Πρότυπα,  που  είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας 

με  τους  κανόνες  δεοντολογίας  και  το  σχεδιασμό  και  διενέργεια  του  ελέγχου  μας  με  σκοπό  την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  τη  διενέργεια  διαδικασιών  για  την  συγκέντρωση  ελεγκτικών  τεκμηρίων, 

σχετικά  με  τα  ποσά  και  τις  πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  στις  οικονομικές  καταστάσεις.  Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας  των  οικονομικών  καταστάσεων,  λόγω απάτης  ή  λάθους.  Για  την  εκτίμηση 

του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη  το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με  την 

κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  των  οικονομικών  καταστάσεων,  με  σκοπό  το  σχεδιασμό 

ελεγκτικών  διαδικασιών  για  τις  περιστάσεις  και  όχι  για  την  έκφραση  γνώμης  επί  της 



                    

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

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

εύλογου  των  εκτιμήσεων  που  έγιναν  από  τη  Διοίκηση,  καθώς  και  αξιολόγηση  της  συνολικής 

παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της γνώμης μας. 

 
Γνώμη 

Κατά  τη  γνώμη  μας,  οι  συνημμένες  εταιρικές  και  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του 

Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2010, την 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς  να  διατυπώνουμε  επιφύλαξη  ως  προς  τα  συμπεράσματα  του  ελέγχου  μας,  εφιστούμε  την 

προσοχή  σας  στη  σημείωση 30,  που  παρατίθεται  στην  Ετήσια Οικονομική  Έκθεση,  από  την  οποία 

προκύπτει ότι για ορισμένες χρήσεις οι φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν 

εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 

φόρων και προσαυξήσεων κατά  το  χρόνο που θα εξετασθούν  και θα οριστικοποιηθούν. Η  έκβαση 

του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν 

έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε  τη  συμφωνία  και  την  αντιστοίχιση  του  περιεχομένου  της  Έκθεσης  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 

43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα,  2  Νοεμβρίου  2010 
 

Η OΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Ετήσια  Έκθεση  της  Εταιρείας  «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.»  επί  των  ενοποιημένων  και 

εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για 

λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση από 1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 

2010. H  Έκθεση  συντάχθηκε  σύμφωνα με  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  που  προκύπτουν  από  τις 

σχετικές  διατάξεις  του  Κ.Ν.  2190/1920  (άρθρο  107  παρ.3  ,  δεδομένου  ότι  η  Εταιρεία  καταρτίζει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις). 

 

Η Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1η  Ιουλίου 2009 έως 30η  Ιουνίου 

2010. 

 

Η  παρούσα  Έκθεση  εμπεριέχει  κατά  τρόπο  περιεκτικό  και  σε  κάθε  περίπτωση  ουσιαστικό  τις 

επιμέρους  θεματικές  ενότητες  που  είναι  απαραίτητες  με  βάση  το  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο  και 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες με στόχο την εύληπτη 

και  λεπτομερή  ενημέρωση  για  την  δραστηριότητα,  κατά  την  εξεταζόμενη  χρονική  περίοδο,  της 

Εταιρείας  «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.»  (εφεξής  καλουμένη  για  λόγους  συντομίας  ως 

«Εταιρεία»)  καθώς και του Ομίλου «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ», στον οποίο Όμιλο περιλαμβάνονται 

πλην της Εταιρείας και οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες: 

 

 Η  θυγατρική  εταιρεία  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.»  που  εδρεύει  στο  Δήμο  Κομοτηνής 

(ΒΙ.ΠΕ.  Κομοτηνής),  στην  οποία  η  μητρική  εταιρεία  συμμετέχει  με  ποσοστό  συμμετοχής 

58,60328%, 

 

 η  συγγενής  εταιρεία  «ΠΕΛΛΑ  Α.Β.Ε.Ε.  ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»  με 57.110  μετοχές  και  ποσοστό  συμμετοχής 50%  και  η  οποία  έχει  έδρα  τον 

Δήμο Πέλλας, 

 

 η  συγγενής  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  Α.Ε.»  με  1.206  μετοχές  και  ποσοστό 

συμμετοχής 18% και η οποία έχει έδρα τον Δήμο Ταμασίου Νομού Καρδίτσας. 

 

Εν  προκειμένω  και  επειδή  από  την  Εταιρεία  συντάσσονται  και  ενοποιημένες  οικονομικές 

καταστάσεις,  η  εν  λόγω  Έκθεση  είναι  ενιαία,  με  πρωτεύον  σημείο  αναφοράς  τα  ενοποιημένα 

οικονομικά στοιχεία και δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων  προς αυτήν επιχειρήσεων, 
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και  με  αναφορά  στα  επιμέρους  (ατομικά),  οικονομικά  στοιχεία  και  δεδομένα  της  Εταιρείας,  σε 

εκείνα  τα  σημεία  που  κρίνεται  απαραίτητο  για  την  ολοκληρωμένη  και  ενδελεχή  κατανόηση  του 

περιεχομένου της. 

 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα  από  τον  νόμο  στοιχεία  στην  Ετήσια  Οικονομική  Έκθεση  που  αφορά  στην  κλειόμενη 

χρήση από 1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010. 

 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν, ως ακολούθως: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 

 

Α.  Σημαντικά  γεγονότα που  έλαβαν  χώρα στην διάρκεια  της  κλειόμενης  χρήσης από 1η  Ιουλίου 

2009 έως 30η Ιουνίου 2010 

 

Στην  διάρκεια  της  κλειόμενης  χρήσεως  δεν  συνέβησαν  άξια  λόγου  γεγονότα,  ούτε  λήφθηκαν 

αποφάσεις για τις οποίες πρέπει το Δ.Σ. να αναφερθεί  ιδιαιτέρως στην παρούσα έκθεση. Εξαίρεση 

αποτελεί μόνον το γεγονός της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της 31/12/2009, τις αποφάσεις της οποίας παραθέτουμε στην συνέχεια: 

 

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31/12/2009 

Η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  στην  οποία  παρευρέθηκαν  όλοι  οι  μέτοχοι  έλαβε  ομόφωνα  και 

παμψηφεί τις ακόλουθες αποφάσεις για το καθένα από τα παρακάτω θέματα : 

α.  Ενέκρινε  τις Οικονομικές Καταστάσεις  της διαχειριστικής  χρήσης 1/7/2008 – 30/6/2009, 

καθώς και την  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. 

β.  Ενέκρινε  την  απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών  από 

κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τα  πεπραγμένα  της  εταιρικής  χρήσης  1/7/2008  – 

30/6/2009. 

γ.  Αποφάσισε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2009 – 30/6/2010 και τον 

καθορισμό  της  αμοιβής  τους.  Ειδικότερα  εξελέγησαν ως  ελεγκτές  της  χρήσης  αυτής  τα 

ακόλουθα  μέλη  της  ελεγκτικής  εταιρείας  ΣΟΛ  ΑΕ  και  συγκεκριμένα  :  α)  ως  τακτικός 

ελεγκτής  η  Κα  Παναγιώτα  Βλέτσα  του  Ναπολέοντος,  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής,  με 

Αρ.Μητρ.  ΣΟΕΛ 26151,  β) ως αναπληρωματικός  ελεγκτής  ο  Κος  Σωτήρης  Δανούσης  του 

Ιωάννου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 10441. 
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δ.  Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30/6/2014. Το 

νέο Δ.Σ. μετά την συγκρότηση του σε σώμα έχει ως εξής: 

1. Ακκάς Χρήστος του Ιωάννη, Πρόεδρος 

2. Ακκάς Ιωάννης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος 

3. Αθανασιάδης Αθανάσιος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος  

4. Ακκάς Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος 

5. Μουρατίδης Δημήτριος του Χρήστου, Μέλος 

 

Β.  Άλλες πληροφορίες της κλειόμενης χρήσης 1/7/2009 – 30/6/2010 

 

1. Τα ακίνητα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

α.  Ακίνητα Μητρικής Εταιρείας: 

Η Εταιρεία κατέχει δύο όμορα οικόπεδα συνολικής έκτασης 69.240,75 τ.μ. ευρισκόμενα στη 

ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Στο ένα από τα παραπάνω οικόπεδα εκτάσεως 49.467 τ.μ. έχει ανεγερθεί 

το  βιομηχανοστάσιο  (εκκοκκιστήριο)  της  εταιρείας,  με  συνολική  επιφάνεια  κάλυψης  

14.309,25 τ.μ. 

β.  Ακίνητα θυγατρικής εταιρείας: 

Η  θυγατρική  εταιρεία  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.»  κατέχει  ένα  οικόπεδο  συνολικής 

έκτασης  44.830  τ.μ.  ευρισκόμενο  στη  ΒΙ.ΠΕ.  Κομοτηνής,  επί  το  οποίου  έχει  ανεγερθεί  το 

βιομηχανοστάσιο (κλωστήριο) της εταιρείας με συνολική επιφάνεια κάλυψης 25.995,43 τ.μ. 

 

2. Ανάλυση συμμετοχών 

 

Η  Εταιρεία  συμμετέχει  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  θυγατρικής  εταιρείας  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.»  με  329.351  μετοχές  ή  ποσοστό  συμμετοχής  58,60328%  και  έχει  έδρα  τον  Δήμο 

Κομοτηνής,  ΒΙ.ΠΕ.  Κομοτηνής.  Επισημαίνεται  ότι  το  ίδιο  ποσοστό  συμμετοχής  υπήρχε  και  κατά 

την 30/6/2009. Αντιστοίχως το ποσοστό συμμετοχής κατά την 30/6/2008 ήταν 57,85334%.  

Η εν λόγω θυγατρική ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

Επίσης η Εταιρεία και κατ’ επέκταση ο Όμιλος συμμετέχει στις παρακάτω συγγενείς εταιρείες: 

 Στην εταιρεία «ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με 

57.110 μετοχές και ποσοστό συμμετοχής 50% και η οποία έχει έδρα τον Δήμο Πέλλας και 
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 στην  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  Α.Ε.»  με  1.206  μετοχές  και  ποσοστό 

συμμετοχής 18% και η οποία έχει έδρα τον Δήμο Ταμασίου νομού Καρδίτσας. 

Οι εν λόγω συγγενείς εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

Διευκρινίζεται  ότι  η  ως  άνω  εταιρεία  «ΠΕΛΛΑ  Α.Β.Ε.Ε.  ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» δεν ενοποιείται με ολική ενοποίηση, διότι ο Όμιλος δεν ασκεί πλήρη 

διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο επί της εταιρείας αυτής. 

 

Επίσης διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» στην οποία η Μητρική 

Εταιρεία  συμμετέχει  με  ποσοστό  18%  κατατάσσεται  ως  συγγενής  εταιρεία  λόγω  του  ότι  έχει 

αποκτηθεί με σκοπό την διαρκή εκμετάλλευση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 

Ο  Όμιλος  εκτίθεται  σε  διάφορους  χρηματοοικονομικούς  κινδύνους,  όπως  κινδύνους  αγοράς 

(μεταβολές  σε  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  επιτόκια),  πιστωτικό  κίνδυνο  και  κίνδυνο  ρευστότητας.  

Το  συνολικό  πρόγραμμα  διαχείρισης  των  κινδύνων  του Ομίλου  έχει  στόχο  να  ελαχιστοποιήσει  τις 

αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση του 

Ομίλου.  Η  διαχείριση  του  κινδύνου  παρακολουθείται  από  τη  Διεύθυνση  Χρηματοοικονομικής 

Διαχείρισης. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  ή  συναλλαγές  που  δεν  σχετίζονται  με  τις  εμπορικές,  επενδυτικές  ή  δανειοληπτικές 

δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

Τα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  και  υποχρεώσεις  της  κατάστασης  οικονομικής  θέσης 

περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Ο  Όμιλος  δεν  χρησιμοποιεί  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  με  στόχο  την  αντιστάθμιση 

ανάληψης κινδύνων, αλλά ούτε και συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν 

να τον εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων. 

 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
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1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος  εκτίθεται  σε  κίνδυνο  μεταβολής  της  ισοτιμίας  του  Δολαρίου Αμερικής  προς  το  Ευρώ 

κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι διεθνείς τιμές του εκκοκκισμένου βάμβακος και των νημάτων 

καθορίζεται  σε  Δολάρια  Αμερικής.  Έτσι  φθηνό  Δολάριο  Αμερικής  σε  σχέση  με  το  Ευρώ 

δυσκολεύει την κερδοφορία του Ομίλου, λόγω του ότι αυτός αναγκάζεται, εξ’ αιτίας του διεθνούς 

ανταγωνισμού να πουλάει φθηνότερα σε Ευρώ. Το αντίθετο ισχύει όταν το Δολάριο Αμερικής σε 

σχέση με το Ευρώ ακριβαίνει. 

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο  Όμιλος  φροντίζει  να  μην  εκτίθεται  σε  μεγάλο  βαθμό  στον  κίνδυνο  αυτό,  επιλέγοντας 

φερέγγυους πελάτες. 

 

Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   

 

Ειδική μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα 

πιστωτικά όρια των λογαριασμών.  Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για 

ζημίες  από  απαξίωση.  Στο  τέλος  του  έτους  η  διοίκηση  θεώρησε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένας 

ουσιαστικός  πιστωτικός  κίνδυνος,  που  να  μην  καλύπτεται  ήδη  από  κάποια  εξασφάλιση  ή  από 

πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

 

Επίσης  όσον  αφορά  προϊόντα  καταθέσεων,  ο  Όμιλος  συναλλάσσεται  μόνο  με  αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων, 

άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων καθώς και πιστωτικών περιθωρίων για την άμεση άντληση 

κεφαλαίων από την τραπεζική αγορά.   

 

4. Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο  κίνδυνος  επιτοκίων  προκύπτει  λόγω  της  μεταβολής  που  μπορεί  να  επέλθει  στις  αγορές  των 

επιτοκίων. Για την μείωση του κινδύνου αυτού η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις 

εξελίξεις  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  προβεί  εγκαίρως  στη  λήψη  των  αναγκαίων  για  το 

συγκεκριμένο σκοπό μέτρων. 
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Τα  λειτουργικά  έσοδα  και  οι  ταμιακές  ροές  του  Ομίλου  δεν  επηρεάζονται  σημαντικά  από  τις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις 

παρακολουθείται  σε  προϋπολογιστική  βάση.  Πολιτική  του  Ομίλου  είναι  να  παρακολουθεί 

διαρκώς  τις  τάσεις  των  επιτοκίων  καθώς  και  τις  χρηματοδοτικές  ανάγκες  του  προκειμένου  να 

είναι  σε  θέση  να  προβεί  εγκαίρως  στη  λήψη  των  αναγκαίων  αποφάσεων  για  το  συγκεκριμένο 

σκοπό. 

 

Ο Όμιλος  χρηματοδοτεί  τις  επενδύσεις  καθώς  και  τις  ανάγκες  του  σε  κεφάλαια  κίνησης  μέσω 

τραπεζικού  δανεισμού,  με  αποτέλεσμα  να  επιβαρύνει  τα  αποτελέσματά  του  με  χρεωστικούς 

τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR) θα 

έχουν  αρνητική  επίπτωση  στα  αποτελέσματα  καθώς  ο  Όμιλος  θα  επιβαρύνεται  με  επιπλέον 

κόστος δανεισμού. 

 

Όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια.   Οι ανανεώσεις  των 

επιτοκίων  των  βραχυπρόθεσμων  δανείων  είναι  για  διάστημα  1‐3  μηνών  και  των 

μακροπροθέσμων για διάστημα 3‐6 μηνών.  Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Όμιλο να αποφεύγει 

μερικώς τον κίνδυνο από μεγάλες διακυμάνσεις επιτοκίων. Η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι 

δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων. 

 

5.  Άλλοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

Πέραν  των  προαναφερόμενων  κινδύνων  ο  Όμιλος  αντιμετωπίζει  επίσης  τους  παρακάτω 

κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από  εξωγενείς  παράγοντες: 

• Εξάρτηση  του  εκκοκκιστηρίου  του  Ομίλου  στις  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις  και  τους 

φυσικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα αγροτικά προϊόντα. 

• Περαιτέρω  επιδείνωση  της  παγκόσμιας  οικονομίας  με  αρνητικές  επιπτώσεις  στην 

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

Η  διοίκηση  του  Ομίλου  αποδεδειγμένα  παρακολουθεί,  ενεργά  τις  τάσεις  σε  κάθε  αγορά  και 

αντιδρά άμεσα για την προσαρμογή του στις εκάστοτε συνθήκες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ 

 

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και λοιπών συνδεδεμένων μερών 

 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών καθώς και η  
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φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου μέρους με τον εκδότη, όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
 

Σχέση με την 
Εταιρεία 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών  Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις 

 ‐ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  Θυγατρική  1.598.512,24  0,00  353.281,84  0,00 
 ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  * ως Σημείωση  4.369.922,65  5.990.093,72  0,00  1.207.170,52 
 ‐ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  * ως Σημείωση  0,00  3.768.891,99  0,00  1.600.420,36 
 ‐ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.  * ως Σημείωση  5.795.886,10  367.385,01  1.381.790,02  506.082,70 
 ‐ ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε.  * ως Σημείωση  0,00  664.131,96  0,00  264.131,96 
 ‐ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  * ως Σημείωση  0,00  1.028.176,52  0,00  720.816,22 

11.764.320,99  11.818.679,20  1.735.071,86  4.298.621,76 

* Σημείωση: Η σχέση των συγκεκριμένων μερών, είναι αυτή που περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 24, παράγραφος 9, περίπτωση (στ). 

 

Οι αμοιβές  των  διευθυντικών  στελεχών  και  μελών  της  Διοίκησης  του Ομίλου,  όπως  ορίζονται  στο 

Δ.Λ.Π. 24, ανήλθαν στην χρήση 1/7/2009 έως 30/6/2010 στο ποσό των 363.207,17 ευρώ.  

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
α) Αμοιβές Μελών Δ.Σ.  230.660,36  72.000,00  230.660,36  72.000,00 
β) Αμοιβές Παρεχομένων Υπηρεσιών  0,00  0,00  0,00  0,00 
γ) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών  132.546,81  106.485,96  0,00  0,00 
Σύνολο  363.207,17  178.485,96  230.660,36  72.000,00 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ 

 

Διάφορες πληροφορίες  σχετικά με  τη  διάρθρωση  του μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρείας,  τους 

μετόχους, τα δικαιώματα ψήφου κλπ. 

 

α.  Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανέρχεται  σε  ένα  εκατομμύριο  εννιακόσιες  τριάντα  έξη 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  (1.936.500 €), διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες 

πενήντα (64.550) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €). 

 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας πηγάζουν από τη μετοχή τους ανάλογα με το ποσοστό 

του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει 

όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα: 
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• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. 

 

• Το  δικαίωμα  ανάληψης  της  εισφοράς  κατά  την  εκκαθάριση  ή,  αντίστοιχα,  της  απόσβεσης 

κεφαλαίου  που  αντιστοιχεί  στη  μετοχή,  εφόσον  αυτό  αποφασισθεί  από  τη  Γενική 

Συνέλευση. 

 

• Το  δικαίωμα  προτίμησης  σε  κάθε  αύξηση  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  της  Εταιρείας  με 

μετρητά και την ανάληψη νέων μετόχων. 

 

• Το  δικαίωμα  λήψης  αντιγράφου  των  οικονομικών  καταστάσεων  και  των  εκθέσεων  των 

ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους 

δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων 

σε θέματα ημερησίας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

 

• Η  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Εταιρείας  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματά  της  κατά  τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης.  

 

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

κατέχουν. 

 

β.  Μέτοχοι της Μητρικής Εταιρείας  

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν κατά την 30/6/2010 το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου  και  του  συνολικού  αριθμού  των  μετοχών  της  Εταιρείας  παρατίθενται  στον  κάτωθι 

πίνακα: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  58.095 90%
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΚΚΑΣ  6.455 10%

ΣΥΝΟΛΑ  64.550 100%
 

 

γ.  Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν  υφίστανται  μετοχές  της  Εταιρείας  που  παρέχουν  στους  κατόχους  τους  ειδικά  δικαιώματα 

ελέγχου. 
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δ.  Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν  προβλέπονται  στο  καταστατικό  της  Εταιρείας  περιορισμοί  του  δικαιώματος  ψήφου  που 

απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

ε.   Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας  

Δεν  είναι  γνωστή  στην  Εταιρεία  η  ύπαρξη  συμφωνιών  μεταξύ  των  μετόχων  της,  οι  οποίες  να 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων 

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

στ. Κανόνες  διορισμού  και  αντικατάστασης  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  τροποποίησης 

καταστατικού  

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση 

των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  και  την  τροποποίηση  των  διατάξεων  του 

καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 

ζ.  Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας  

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 απασχόλησής τους. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Ε  

 

Εργασιακά Θέματα 

 

Προσωπικό 

Η Διοίκηση  του Ομίλου  υποστηρίζεται  από  έμπειρο  και  υπεύθυνο  στελεχιακό  δυναμικό,  το  οποίο 

συμβάλλει τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία και αναπτυξιακή πορεία των εταιρειών του Ομίλου. 

Η  οργάνωση  και  υποδομή  του  Ομίλου  εστιάζεται  στην  ομαλή  συνέχιση  του  έργου  των  εταιρειών 

ακόμη και σε περίπτωση ανάγκης αντικαταστάσεως στελέχους / στελεχών.  

 

 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 14 



                      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΤ 

 

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων Ομίλου και Εταιρείας της οικονομικής 

χρήσης από 1/7/2009 έως  30/6/2010 και από 1/7/2008 έως 30/6/2009 

 

• Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε την 30/6/2010 στα 36.465.414,05 ευρώ και την 30/6/2008 

στα 33.614.189,86 ευρώ.  

 

• Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε την 30/6/2010 στα 14.181.464,83 ευρώ και 

την 30/6/2009 στα 12.938.170,30 ευρώ. 

 

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε ως εξής: 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

1/7/2009 έως   1/7/2008 έως   Ποσοστό μεταβολής μεταξύ  
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010 και 30/6/2009 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  14.181.464,83  12.938.170,30  9,61% 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  23.882.461,46  20.686.859,28  15,45% 
ΣΥΝΟΛΟ  38.063.926,29  33.625.029,58  13,20% 

ΜΕΙΟΝ: ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  1.598.512,24  10.839,72  14646,80% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  36.465.414,05  33.614.189,86  8,48% 

   

 

 

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

1/7/2009 έως   1/7/2008 έως   Ποσοστό μεταβολής μεταξύ  

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010 και 30/6/2009 

     

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  14.181.464,83  12.938.170,30  9,61% 
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• Αναλυτικά, οι δείκτες επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι παρακάτω : 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  Μεταβολή  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μεταβολή 
1/7/2009 έως   1/7/2008 έως  2010 με  1/7/2009 έως   1/7/2008 έως  2010 με  
30/6/2010  30/6/2009  2009  30/6/2010  30/6/2009  2009 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  36.465.414,05  33.614.189,86  8,48%  14.181.464,83  12.938.170,30  9,61% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ  152.758,92  1.481.506,80  ‐89,69%  2.491.819,98  1.656.865,67  50,39% 
% επί των πωλήσεων  0,42%  4,41%  17,57%  12,81% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΒΙΤ)  ‐2.862.394,53  ‐17.422,89  16328,93%  1.458.506,54  1.382.952,85  5,46% 
% επί των πωλήσεων  ‐7,85%  ‐0,05%  10,28%  10,69% 
EBITDA  ‐1.878.714,67  905.171,30  ‐307,55%  1.737.630,86  1.661.260,72  4,60% 
% επί των πωλήσεων  ‐5,15%  2,69%  12,25%  12,84% 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ φόρων) 
(ΕΒΤ)  ‐4.129.174,73  ‐2.531.635,69  63,10%  1.047.253,16  430.356,27  143,35% 
% επί των πωλήσεων  ‐11,32%  ‐7,53%  7,38%  3,33% 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (μετά από 
φόρους)  ‐2.673.606,20  ‐1.553.625,93  72,09%  785.439,86  551.010,23  42,55% 
% επί των πωλήσεων  ‐7,33%  ‐4,62%  5,54%  4,26% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ‐11.156.951,88  ‐6.978.938,81  ‐8.103.119,89  ‐8.694.851,59 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ τόκων 
και φόρων) προς  συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια 
(ROTA)  ‐9,06%  ‐8,32%  2,39%  ‐1,93% 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ φόρων) 
προς ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ROE)  ‐93,62%  ‐35,74%  16,82%  7,91% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ)  0,63  0,80  0,44  0,48 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     (ACID 
RATIO)  0,53  0,50  0,43  0,36 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ: 
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚA 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ  92,00%  88,93%  75,35%  80,50% 
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦAΛΑΙΑ  1150,78%  803,03%  305,67%  412,79% 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 

 

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη εργασιών Ομίλου για την επόμενη  χρήση 1/7/2010 ‐ 30/6/2011 

Ο Όμιλος επειδή δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

οφείλει  να  εξετάσει  τρόπους  προκειμένου  στο  μέλλον  να  επιτύχει  κέρδη.  Για  την  επίτευξη  του 

σκοπού αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έθεσε σε εφαρμογή τις εξής επιδιώξεις: 

 Τον εμπλουτισμό των προϊοντικών κατηγοριών με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις 

της αγοράς.  

 Την  κατά  το  δυνατόν συμπίεση  του  κόστους παραγωγής με  την  μείωση  τόσο  του  κόστους 

αγοράς των πρώτων υλών όσο και των εξόδων βιομηχανοποίησης. 

 Την  προσπάθεια  αύξησης  του  τζίρου  και  της  επίτευξης  όσο  το  δυνατόν  καλλίτερων  τιμών 

πωλήσεων των προϊόντων δραστηριοποιώντας για το σκοπό αυτό έμπειρα στελέχη, τα οποία 

σε συνδυασμό με την καλή φήμη της εταιρείας στην αγορά και την άρτια εξυπηρέτηση των 

πελατών της είναι σε θέση να αποφέρουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή αποτελέσματα. 

 

Πρόκειται  για  επιδιώξεις  που  είναι  αρκετά  εύκολο  να  επιτευχθούν  ειδικά  σήμερα  μετά  την 

ολοκλήρωση  των  επενδύσεων.  Και  τούτο  διότι  ο  Όμιλος  διαθέτει  ένα  υπερσύγχρονο  κλωστήριο 

ικανό να καλύψει και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες των πελατών της, με δυνατότητα αύξησης της 

παραγωγικής δυναμικότητας και τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων, όπου θα βελτιώσει τόσο 

την ανταγωνιστικότητα όσο και την αποτελεσματικότητά του. 

 

Κάνοντας πράξη όλα τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί στο άμεσο μέλλον και παρά 

τις αντίξοες συνθήκες της διεθνούς αγοράς, να οδηγήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο σε περιβάλλον 

κερδοφορίας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Η 

 

Γεγονότα και λοιπές πληροφορίες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν  επέλθει, από  την  χρονολογία  των Οικονομικών καταστάσεων 

έως  και  το  χρόνο  υποβολής  της  έκθεσης,  που  να  είναι  ζημιογόνα  και  να  δηλώνουν  την  ανάγκη 

προσαρμογών  των  ενεργητικών  και  παθητικών  στοιχείων  των  δημοσιευμένων  Οικονομικών 

Καταστάσεων ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 

Επίσης  δεν  πιθανολογούνται  μελλοντικά  γεγονότα  που  ενδέχεται  να  είναι  ζημιογόνα,  ώστε  να 
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απαιτείται η αποκάλυψή τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά 

τα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Ως  οψιγενές,  πάντως,  γεγονός  κρίνεται  σκόπιμο  να αναφερθεί  το  ότι  η μητρική  εταιρεία  έχει  από 

19/10/2010  συνομολογήσει  με  τις  τράπεζες ALPHA BANK  και  ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ένα 

κοινό  εμπραγμάτως  εξασφαλισμένο  ομολογιακό  δάνειο  συνολικής  ονομαστικής  αξίας  8.000.000 

ευρώ,  το  προϊόν  του  οποίου  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  αναχρηματοδότηση  υφιστάμενου 

τραπεζικού  δανεισμού.  Προς  εξασφάλιση  του  δανείου  αυτού  που  θα  λήξει  την  30/6/2016  έχουν 

συνομολογηθεί οι εξής εξασφαλίσεις: 

α.  Α’  σειράς  υποθήκη  ποσού  9.600.000  ευρώ  επί  των  ακινήτων  (βιομηχανοστασίου)  της 

εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. 

β.  Ενεχυρίαση  –  εκχώρηση  απαιτήσεων  από  ασφαλιστικές  αποζημιώσεις  στα  πλαίσια 

συμβάσεων  ασφαλίσεων  που  αφορούν  την  ασφάλιση  των  ακινήτων  επί  των  οποίων  θα 

εγγραφεί το ανωτέρω εμπράγματο βάρος και των επ’ αυτών μηχανημάτων. 

γ.  Σύσταση  ενεχύρου  επί  329.351  μετοχών  εκδόσεως  της  εταιρείας  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.». 

Διευκρινίζεται  ότι  η  περίοδος  διαθεσιμότητας  του  ομολογιακού  δανείου  ορίστηκε  σε  τρεις  μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

 

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ και το γεγονός ότι από τον Όμιλο συνεχίζεται η μελέτη 

για αναθεώρηση του οργανογράμματος των θέσεων εργασίας του Κλωστηρίου και του Πλεκτηρίου. 

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη αυτή είναι θετικά προς την κατεύθυνση 

περιορισμού των θέσεων εργασίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ο όγκος παραγωγής. 

 

Επιπροσθέτως  συνεχίζεται  η  προσεκτική  επανεκτίμηση  των  τιμών  πωλήσεως  ετοίμων  προϊόντων 

καθώς και η έρευνα για εξεύρεση νέων πελατών και η εισδοχή σε νέες αγορές. 

 

Τέλος,      γίνεται  επανεκτίμηση  των  ελαστικών δαπανών με σκοπό  τον περιορισμό  τους  στο βαθμό 

που αυτό είναι εφικτό. 

 
Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου 2010 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

Χρήστος Ι. Ακκάς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Α. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2010 

i. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2010 (Όμιλος) 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 

ΣΗΜ. 30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό          
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία  3  30.935.179,60  31.790.287,84  30.979.937,91  49.689.881,57  50.690.678,59 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  5  304.333,97  0,00  0,00  0,00  0,00 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  6  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες  7  42.849,02  634.165,14  495.433,17  634.165,14  495.433,17 

Υπεραξία συμμετοχής  8  2.290.080,46  2.290.080,46  2.248.187,33  0,00  0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  9  2.172.932,70  455.550,87  0,00  0,00  0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  10  172.798,31  171.456,51  171.212,51  171.456,51  171.212,51 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  35.918.174,06  35.341.540,82  33.894.770,92  50.495.503,22  51.357.324,27 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

Αποθέματα  11  3.184.258,03  10.707.148,64  7.869.529,15  10.707.148,64  7.869.529,15 

Πελάτες  12  10.839.062,39  14.249.365,37  11.636.547,32  14.249.365,37  11.636.547,32 

Λοιπές απαιτήσεις  13  5.135.934,63  2.412.934,96  3.615.381,81  1.867.675,16  3.070.122,01 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  14  90.870,62  1.246.702,40  295.120,41  1.246.702,40  295.120,41 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  19.250.125,67  28.616.151,37  23.416.578,69  28.070.891,57  22.871.318,89 

Σύνολο Ενεργητικού  55.168.299,73  63.957.692,19  57.311.349,61  78.566.394,79  74.228.643,16 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
Ιδιοκτήτες της Μητρικής          

Μετοχικό κεφάλαιο  15  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00 

Αποθεματικά εύλογης αξίας  16  6.400.625,82  6.400.625,82  6.400.625,82  6.838.753,55  6.838.753,55 

Λοιπά αποθεματικά  1.208.997,79  143.622,75  143.622,75  7.776.733,33  7.703.144,12 

Αποτελέσματα εις νέο  ‐7.487.676,78  ‐5.188.352,48  ‐4.511.557,98  ‐6.894.994,94  ‐5.418.756,11 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής  2.058.446,83  3.292.396,09  3.969.190,59  9.656.991,94  11.059.641,56 

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  2.352.279,98  3.790.186,62  4.625.124,92  9.605.872,18  11.115.208,70 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  17  4.410.726,81  7.082.582,71  8.594.315,51  19.262.864,12  22.174.850,26 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  18  19.152.201,97  20.293.678,04  23.288.897,69  20.293.678,04  23.288.897,69 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  9  999.405,40  802.242,26  1.324.701,15  3.230.663,45  4.661.459,95 

Προβλέψεις  19  198.888,00  184.099,00  183.798,00  184.099,00  183.798,00 

Σύνολο μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων  20.350.495,37  21.280.019,30  24.797.396,84  23.708.440,49  28.134.155,64 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  20  21.027.565,12  24.129.589,05  16.820.448,41  24.129.589,05  16.820.448,41 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  21  9.371.784,39  11.465.501,13  7.099.188,85  11.465.501,13  7.099.188,85 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  22  7.728,04  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  30.407.077,55  35.595.090,18  23.919.637,26  35.595.090,18  23.919.637,26 

Σύνολο υποχρεώσεων  50.757.572,92  56.875.109,48  48.717.034,10  59.303.530,67  52.053.792,90 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  55.168.299,73  63.957.692,19  57.311.349,61  78.566.394,79  74.228.643,16 
 

(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 
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ii. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2010 (Εταιρεία) 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 

ΣΗΜ. 30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία  3  9.137.083,60  9.402.045,98  9.601.220,85  9.927.799,26  10.137.927,32 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  5  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  6  9.792.900,00  9.792.900,00  9.492.900,00  9.792.900,00  9.492.900,00 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες  7  36.180,00  643.680,00  518.430,00  643.680,00  518.430,00 

Υπεραξία συμμετοχής  8  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  9  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  10  44.179,48  44.101,48  44.101,48  44.101,48  44.101,48 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  19.010.343,08  19.882.727,46  19.656.652,33  20.408.480,74  20.193.358,80 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αποθέματα  11  9.265,45  2.043.609,50  2.205.104,68  2.043.609,50  2.205.104,68 

Πελάτες  12  2.914.688,88  5.655.313,32  3.817.401,20  5.655.313,32  3.817.401,20 

Λοιπές απαιτήσεις  13  3.280.201,27  260.933,92  359.356,59  260.933,92  359.356,59 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  14  36.701,32  48.858,63  62.157,81  48.858,63  62.157,81 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  6.240.856,92  8.008.715,37  6.444.020,28  8.008.715,37  6.444.020,28 

Σύνολο Ενεργητικού  25.251.200,00  27.891.442,83  26.100.672,61  28.417.196,11  26.637.379,08 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
Ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό κεφάλαιο  15  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00 

Αποθεματικά εύλογης αξίας  16  6.400.625,82  6.400.625,82  6.400.625,82  6.838.753,55  6.838.753,55 

Λοιπά αποθεματικά  143.622,75  143.622,75  143.622,75  143.622,75  143.622,75 

Αποτελέσματα εις νέο  ‐2.256.155,91  ‐3.041.595,77  ‐3.592.606,00  ‐3.058.025,55  ‐3.600.820,89 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής  6.224.592,66  5.439.152,80  4.888.142,57  5.860.850,75  5.318.055,41 

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  17  6.224.592,66  5.439.152,80  4.888.142,57  5.860.850,75  5.318.055,41 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  18  3.620.891,13  4.888.227,81  5.994.324,82  4.888.227,81  5.994.324,82 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  9  999.405,40  802.242,26  922.896,22  906.297,59  1.029.689,85 

Προβλέψεις  19  62.334,00  58.253,00  59.954,00  58.253,00  59.954,00 

Σύνολο μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων  4.682.630,53  5.748.723,07  6.977.175,04  5.852.778,40  7.083.968,67 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  20  10.273.539,03  12.244.434,87  8.856.443,90  12.244.434,87  8.856.443,90 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  21  4.062.709,74  4.459.132,09  5.378.911,10  4.459.132,09  5.378.911,10 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  22  7.728,04  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  14.343.976,81  16.703.566,96  14.235.355,00  16.703.566,96  14.235.355,00 

Σύνολο υποχρεώσεων  19.026.607,34  22.452.290,03  21.212.530,04  22.556.345,36  21.319.323,67 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  25.251.200,00  27.891.442,83  26.100.672,61  28.417.196,11  26.637.379,08 

 
(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 
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Β. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων χρήσης από 1/7/2009 έως 30/6/2010 

i. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων χρήσης 1/7/2009 έως 30/6/2010 (Όμιλος) 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 

ΣΗΜ. 30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Κύκλος εργασιών  36.465.414,05  33.614.189,86  26.658.159,75  33.614.189,86  26.658.159,75 

Μείον: Κόστος πωλήσεων  36.312.655,13  32.132.683,06  25.218.887,89  33.943.830,01  27.301.708,21 

Μικτά κέρδη / ζημιές  152.758,92  1.481.506,80  1.439.271,86  ‐329.640,15  ‐643.548,46 

Πλέον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως  24  695.825,66  696.576,41  620.043,09  696.576,41  620.043,09 
Μείον:  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  25  1.375.658,32  924.331,43  882.872,82  924.331,43  882.872,81 
Μείον:  Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  26  2.335.320,79  1.271.174,67  1.378.763,33  1.271.174,67  1.378.763,33 

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών  
αποτελεσμάτων (EBIT)  ‐2.862.394,53  ‐17.422,89  ‐202.321,20  ‐1.828.569,84  ‐2.285.141,51 

Πλέον / Μείον:  Έσοδα ‐ Έξοδα 
Χρηματοοικονομικής λειτουργίας  27  ‐1.266.780,20  ‐2.514.212,80  ‐2.192.493,18  ‐2.514.212,80  ‐2.192.493,18 

Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (EBT)  ‐4.129.174,73  ‐2.531.635,69  ‐2.394.814,38  ‐4.342.782,64  ‐4.477.634,69 

Μείον: Έσοδο ‐  Έξοδο Φόρου  28  1.455.568,53  978.009,76  ‐504.647,89  1.430.796,50  16.057,19 
Μείον: Φόρος προηγουμένων χρήσεων  29  0,00  0,00  ‐198.456,21  0,00  ‐198.456,21 
   
Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους  ‐2.673.606,20  ‐1.553.625,93  ‐3.097.918,48  ‐2.911.986,14  ‐4.660.033,71 

Αποδιδόμενα σε: 
Ιδιοκτήτες μητρικής  ‐1.235.699,56  ‐676.794,50  ‐2.445.207,39  ‐1.476.238,83  ‐3.352.405,52 
Μη ελέγχουσα συμμετοχή  ‐1.437.906,64  ‐876.831,43  ‐652.711,09  ‐1.435.747,31  ‐1.307.628,19 

Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ανά 
μετοχή ‐ βασικά (σε €)  32  ‐19,1433  ‐10,4848  ‐37,8808  ‐22,8697  ‐51,9350 
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή (σε €)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αποσβέσεις  33  983.679,86  922.594,19  592.574,33  2.733.741,14  2.675.394,64 

Κέρδη / Ζημίες από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων                
(EBITDA)  ‐1.878.714,67  905.171,30  390.253,13  905.171,30  390.253,13 

 
 
(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 

 
 
 
 
 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 21 



                      

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 22 

ii. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων χρήσης 1/7/2009 έως 30/6/2010 (Εταιρεία) 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
ΣΗΜ. 30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Κύκλος εργασιών  14.181.464,83  12.938.170,30  12.356.023,64  12.938.170,30  12.356.023,64 

Μείον: Κόστος πωλήσεων  11.689.644,85  11.281.304,63  12.073.782,92  11.292.257,82  12.084.736,12 

Μικτά κέρδη / ζημιές  2.491.819,98  1.656.865,67  282.240,72  1.645.912,48  271.287,52 

Πλέον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως  24  85.715,58  88.581,78  107.127,91  88.581,78  107.127,91 
Μείον:  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  25  568.122,83  353.775,83  404.262,60  353.775,83  404.262,60 
Μείον:  Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  26  550.906,19  8.718,77  352.554,56  8.718,77  352.554,56 

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών  
αποτελεσμάτων (EBIT)  1.458.506,54  1.382.952,85  ‐367.448,53  1.371.999,66  ‐378.401,73 

Πλέον / Μείον:  Έσοδα ‐ Έξοδα 
Χρηματοοικονομικής λειτουργίας  27  ‐411.253,38  ‐952.596,58  ‐1.115.338,13  ‐952.596,58  ‐1.115.338,13 

Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (EBT)  1.047.253,16  430.356,27  ‐1.482.786,66  419.403,08  ‐1.493.739,86 

Μείον: Έσοδο ‐  Έξοδο Φόρου  28  ‐261.813,30  120.653,96  154.987,47  123.392,26  157.725,77 
Μείον: Φόρος προηγουμένων χρήσεων  29  0,00  0,00  ‐198.456,21  0,00  ‐198.456,21 
   
Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους  785.439,86  551.010,23  ‐1.526.255,40  542.795,34  ‐1.534.470,30 

Αποδιδόμενα σε: 
Ιδιοκτήτες μητρικής  785.439,86  551.010,23  ‐1.526.255,40  542.795,34  ‐1.534.470,30 
Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ανά 
μετοχή ‐ βασικά (σε €)  32  12,1679  8,5362  ‐23,6445  8,4089  ‐23,7718 
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή (σε €)  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αποσβέσεις  33  279.124,32  278.307,87  282.443,06  289.261,06  293.396,25 

Κέρδη / Ζημίες από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων                
(EBITDA)  1.737.630,86  1.661.260,72  ‐85.005,47  1.661.260,72  ‐85.005,48 

 
 
(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 

 
 



                      

Γ. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης από 1/7/2009 έως 30/6/2010 

 
i. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης από 1/7/2009 έως 30/6/2010 (Όμιλος) 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

Μετοχικό   Αποθεματικό  Λοιπά  Αποτελέσματα  Μη ελέγχουσα  Σύνολο Καθαρής 
Κεφάλαιο  Εύλογης Αξίας  Αποθεματικά  εις Νέον  συμμετοχή  Θέσης 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  7.526.396,38 

   

‐2.066.350,59  12.599.584,63  26.834.883,97 

 ‐ Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  ‐438.127,73 ‐7.382.773,63  ‐7.280.456,68 ‐15.101.358,04 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐2.066.350,59  5.319.127,95  11.733.525,93 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  7.526.396,38  ‐2.066.350,59  12.599.584,63  26.834.883,97 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  ‐4.660.033,71  ‐4.660.033,71 
 ‐ Δικαιώματα μειοψηφίας  1.307.628,19 

 

 

‐1.307.628,19  0,00 
 ‐ Διαφορά ενοποίησης λόγω αυξήσεως του ποσοστού 
   συμμετοχής στην ενοποιούμενη εταιρεία  176.747,74 ‐176.747,74  0,00 
Καθαρή θέση 30/6/2008 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  7.703.144,12 ‐5.418.756,11  11.115.208,70  22.174.850,26 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐2.066.350,59  5.319.127,95  11.733.525,93 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  ‐4.660.033,71  ‐4.660.033,71 
 ‐ Δικαιώματα μειοψηφίας  1.307.628,19 

 

 

‐1.307.628,19  0,00 
 ‐ Διαφορά ενοποίησης λόγω αυξήσεως του ποσοστού 
   συμμετοχής στην ενοποιούμενη εταιρεία  176.747,74  176.747,74 
 ‐ Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  ‐176.747,74  907.198,13  654.917,10  1.385.367,49 
 ‐ Μείωση αποθεματικού εύλογης αξίας θυγατρικής  ‐123.354,84 ‐98.511,19  ‐221.866,03 
 ‐ Υπεραξία ενοποίησης λόγω αυξήσεως του ποσοστού 
   συμμετοχής στην ενοποιούμενη εταιρεία  123.354,84  57.219,25  180.574,09 
Καθαρή θέση 30/6/2008 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75 ‐4.511.557,98  4.625.124,92  8.594.315,51 

(συνέχεια πίνακα σε επόμενη σελίδα) 

 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 23 



                      

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό   Αποθεματικό  Λοιπά  Αποτελέσματα  Μη ελέγχουσα  Σύνολο Καθαρής 

(συνέχεια πίνακα από προηγούμενη σελίδα)  Κεφάλαιο  Εύλογης Αξίας  Αποθεματικά  εις Νέον  συμμετοχή  Θέσης 

Καθαρή θέση 30/6/2008 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  7.703.144,12  ‐5.418.756,11  11.115.208,70  22.174.850,26 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  ‐2.911.986,14  ‐2.911.986,14 
 ‐ Δικαιώματα μειοψηφίας  1.435.747,31 

  ‐

 

‐1.435.747,31  0,00 
 ‐ Διαφορά ενοποίησης λόγω αυξήσεως του ποσοστού 
   συμμετοχής στην ενοποιούμενη εταιρεία  73.589,21 73.589,21  0,00 
Καθαρή θέση 30/6/2009 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  7.776.733,33 ‐6.894.994,94  9.605.872,18  19.262.864,12 

Καθαρή θέση 30/6/2008 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐4.511.557,98  4.625.124,92  8.594.315,51 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  ‐2.911.986,14  ‐2.911.986,14 
 ‐ Δικαιώματα μειοψηφίας  1.435.747,31 

    

 

‐1.435.747,31  0,00 
 ‐ Διαφορά ενοποίησης λόγω αυξήσεως του ποσοστού 
   συμμετοχής στην ενοποιούμενη εταιρεία  73.589,21 73.589,21 
 ‐ Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  ‐73.589,21  799.444,33  558.915,88  1.284.771,00 
 ‐ Υπεραξία ενοποίησης λόγω αυξήσεως του ποσοστού 
   συμμετοχής στην ενοποιούμενη εταιρεία     41.893,13  41.893,13 
Καθαρή θέση 30/6/2009 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75 ‐5.188.352,48  3.790.186,62  7.082.582,71 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  ‐2.673.606,20  ‐2.673.606,20 
 ‐ Δικαιώματα μειοψηφίας  1.437.906,64 

 

 

‐1.437.906,64  0,00 
 ‐ Αποθεματικό Ν. 3299/2004  1.065.375,04 ‐1.065.375,04  0,00 
 ‐ Διαφορά αποτίμησης συγγενούς εταιρείας  1.750,30  1.750,30 
Καθαρή θέση 30/6/2010  1.936.500,00  6.400.625,82  1.208.997,79 ‐7.487.676,78  2.352.279,98  4.410.726,81 

 
 

 
(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 
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ii. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης από 1/7/2009 έως 30/6/2010 (Εταιρεία) 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Μετοχικό   Αποθεματικό  Λοιπά  Αποτελέσματα  Σύνολο Καθαρής 
Κεφάλαιο  Εύλογης Αξίας  Αποθεματικά  εις Νέον  Θέσης 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  143.622,75 

   

‐2.066.350,59  6.852.525,71 

 ‐ Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  ‐438.127,73   ‐438.127,73 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐2.066.350,59  6.414.397,98 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  143.622,75  ‐2.066.350,59  6.852.525,71 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  ‐1.534.470,30  ‐1.534.470,30 
Καθαρή θέση 30/6/2008 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  143.622,75  ‐3.600.820,89  5.318.055,41 

Καθαρή θέση 1/7/2007 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐2.066.350,59  6.414.397,98 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  ‐1.534.470,30  ‐1.534.470,30 
 ‐ Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  8.214,89  8.214,89 
Καθαρή θέση 30/6/2008 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐3.592.606,00  4.888.142,57 

Καθαρή θέση 30/6/2008 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  143.622,75  ‐3.600.820,89  5.318.055,41 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  542.795,34  542.795,34 
Καθαρή θέση 30/6/2009 (Δημοσιευμένη)  1.936.500,00  6.838.753,55  143.622,75  ‐3.058.025,55  5.860.850,75 

Καθαρή θέση 30/6/2008 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐3.592.606,00  4.888.142,57 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  542.795,34  542.795,34 
 ‐ Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  8.214,89  8.214,89 
Καθαρή θέση 30/6/2009 (Αναμορφωμένη)  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐3.041.595,77  5.439.152,80 

 ‐ Αποτελέσματα χρήσεως  785.439,86  785.439,86 
Καθαρή θέση 30/6/2010  1.936.500,00  6.400.625,82  143.622,75  ‐2.256.155,91  6.224.592,66 

 

(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 



                      

Δ. Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών  

i. Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών από 1/7/2009 έως 30/6/2010 (Όμιλος) 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

Έμμεση Μέθοδος     (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες)  ‐4.129.174,73  ‐2.531.635,69  ‐2.394.814,38  ‐4.342.782,64  ‐4.477.634,69 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις  983.679,86  922.594,19  592.574,33  2.733.741,14  2.675.394,64 
Προβλέψεις  ‐509.614,84  ‐188.430,97  149.806,83  ‐188.430,97  149.806,83 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας  ‐258.753,95  ‐7.594,82  ‐50.491,53  ‐7.594,82  ‐50.491,53 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.514.769,34  2.443.664,68  2.058.186,84  2.443.664,68  2.058.186,84 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή       
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:       
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  8.035.722,17  ‐2.837.619,49  ‐3.357.363,18  ‐2.837.619,49  ‐3.357.363,18 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  ‐7.688,09  ‐1.360.371,20  ‐1.589.856,04  ‐1.360.371,20  ‐1.589.856,04 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  ‐1.321.201,70  4.218.193,65  3.200.463,11  4.218.193,65  3.200.463,11 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  ‐1.514.769,34  ‐2.443.664,68  ‐2.058.186,84  ‐2.443.664,68  ‐2.058.186,84 
Καταβεβλημένοι φόροι  ‐121.404,04  148.118,63  ‐277.705,51  148.118,63  ‐277.705,51 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  2.671.564,68  ‐1.636.745,70  ‐3.727.386,37  ‐1.636.745,70  ‐3.727.386,37 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  ‐1.341,80  ‐244,00  ‐151.500,00  ‐244,00  ‐151.500,00 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  ‐377.452,91  ‐1.732.944,12  ‐4.586.176,81  ‐1.732.944,12  ‐4.586.176,81 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  793.077,88  0,00  2.896.610,92  0,00  2.896.610,92 
Τόκοι εισπραχθέντες  1.820,37  7.594,82  50.491,53  7.594,82  50.491,53 
Μερίσματα εισπραχθέντα  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  416.103,54  ‐1.725.593,30  ‐1.790.574,36  ‐1.725.593,30  ‐1.790.574,36 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0,00  4.313.920,99  5.292.947,49  4.313.920,99  5.292.947,49 
Εξοφλήσεις δανείων  ‐4.243.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Μερίσματα πληρωθέντα  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  ‐4.243.500,00  4.313.920,99  5.292.947,49  4.313.920,99  5.292.947,49 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)  ‐1.155.831,78  951.581,99  ‐225.013,24  951.581,99  ‐225.013,24 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  1.246.702,40  295.120,41  520.133,65  295.120,41  520.133,65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  90.870,62  1.246.702,40  295.120,41  1.246.702,40  295.120,41 

 
(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 
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ii. Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών από 1/7/2009 έως 30/6/2010 (Εταιρεία) 
 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

Έμμεση Μέθοδος     (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες)  1.047.253,16  430.356,27  ‐1.482.786,67  419.403,08  ‐1.493.739,86 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις  279.124,32  278.307,87  282.443,06  289.261,06  293.396,25 
Προβλέψεις  ‐45.919,00  ‐51.701,00  105.085,00  ‐51.701,00  105.085,00 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας  ‐242.748,62  ‐1.161,92  ‐16.775,85  ‐1.161,92  ‐16.775,85 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  637.515,40  943.761,36  976.048,96  943.761,36  976.048,96 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή       
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:       
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  2.034.344,05  161.495,18  ‐578.399,71  161.495,18  ‐578.399,71 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  ‐228.642,91  ‐1.689.489,45  ‐3.179.892,64  ‐1.689.489,45  ‐3.179.892,64 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  ‐275.018,31  ‐1.054.917,53  2.715.758,24  ‐1.054.917,53  2.715.758,24 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  ‐637.515,40  ‐943.761,36  ‐976.048,96  ‐943.761,36  ‐976.048,96 
Καταβεβλημένοι φόροι  ‐121.404,04  135.138,52  ‐277.310,42  135.138,52  ‐277.310,42 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  2.446.988,65  ‐1.791.972,06  ‐2.431.878,99  ‐1.791.972,06  ‐2.431.878,99 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  ‐78,00  ‐425.250,00  ‐672.300,00  ‐425.250,00  ‐672.300,00 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  ‐14.161,94  ‐79.133,00  ‐10.784,00  ‐79.133,00  ‐10.784,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  793.077,88  0,00  694.260,22  0,00  694.260,22 
Τόκοι εισπραχθέντες  248,62  1.161,92  16.775,85  1.161,92  16.775,85 
Μερίσματα εισπραχθέντα  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  779.086,56  ‐503.221,08  27.952,07  ‐503.221,08  27.952,07 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0,00  2.281.893,96  2.444.569,37  2.281.893,96  2.444.569,37 
Εξοφλήσεις δανείων  ‐3.238.232,52  0,00  0,00    
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Μερίσματα πληρωθέντα  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  ‐3.238.232,52  2.281.893,96  2.444.569,37  2.281.893,96  2.444.569,37 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)  ‐12.157,31  ‐13.299,18  40.642,45  ‐13.299,18  40.642,45 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  48.858,63  62.157,81  21.515,36  62.157,81  21.515,36 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  36.701,32  48.858,63  62.157,81  48.858,63  62.157,81 

 
 
(Το κεφαλαίο 5 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Μητρική») και η θυγατρική 

της  (εφεξής ο «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκκόκκισης βάμβακος,  της παραγωγής 

νημάτων καθώς και στην παραγωγή πλεκτών υφασμάτων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα 

τους  στον  Δήμο  Κομοτηνής,  ΒΙ.ΠΕ.  Κομοτηνής  και  η  διεύθυνσή  της  στο  διαδίκτυο  είναι 

www.ekkokkistiria‐thrakis.gr.  

 

Σκοπός της μητρικής Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι : 

 

Η αγορά,  η βιομηχανική  επεξεργασία και  εκκόκκιση συσπόρου βάμβακος,  η διάθεση και  εμπορία 

του εκκοκκισμένου βάμβακος και η ίδρυση και λειτουργία εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην περιοχή 

της  Ροδόπης  και  ειδικά  στην  Βιομηχανική  Περιοχή  Κομοτηνής,  η  άσκηση  και  άλλων  συγγενών 

δραστηριοτήτων από την ίδια την Εταιρεία ή και σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. 

 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε: 

α.  Αγορά  ακινήτων  προς  εγκατάσταση  του  εργοστασίου  του  εκκοκκιστηρίου  στην  περιοχή  του 

Νομού  Ροδόπης  ιδίως  στην  Βιομηχανική  Περιοχή  Κομοτηνής,  στην  αγορά  και  εγκατάσταση 

μηχανημάτων και σε κάθε ενέργεια προάγουσα τον σκοπό της. 

β.   Γενικά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να δραστηριοποιείται στον τομέα της εκκόκκισης βάμβακος 

και  εμπορίας  αυτού,  να  προβαίνει  στην  σύσταση  νέων  επιχειρήσεων  ή  στην  συμμετοχή  σε 

υφιστάμενες, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, να συνάπτει συμφωνίες και 

συμβάσεις καθώς και να συνεργάζεται εν γένει με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 

Χρήστος Ι. Ακκάς        Πρόεδρος  

Ιωάννης Χ. Ακκάς       Αντιπρόεδρος  

Αθανάσιος Γ. Αθανασιάδης   Διευθύνων Σύμβουλος  

Γεώργιος Ι. Ακκάς       Mέλος 

Δημήτριος Χ. Μουρατίδης    Mέλος 

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30/6/2014. 
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Σκοπός της θυγατρικής εταιρείας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία έχει έδρα της στον Δήμο 

Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, είναι: 

Η  αγορά,  η  βιομηχανική  επεξεργασία  εκκοκκισμένου  βάμβακος,  προς  παραγωγή  βαμβακερών 

νημάτων  και  η  εμπορία  αυτών  καθώς  και  η  επέκταση  της  δραστηριότητάς  της  κατά  πλήρη 

καθετοποίηση,  ή  άσκηση  και  άλλων  συγγενών  δραστηριοτήτων  από  την  ίδια  εταιρεία  ή  και  σε 

συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε: 

α.  Αγορά ακινήτων προς εγκατάσταση του εργοστασίου του κλωστηρίου στην περιοχή του Νομού 

Ροδόπης και ειδικά στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και οπουδήποτε αλλού και σε αγορά 

μηχανημάτων και σε κάθε ενέργεια προάγουσα τον σκοπό της. 

β.   Γενικά  στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό  να  δραστηριοποιείται  στον  τομέα  της  επεξεργασίας 

βάμβακος  και  εμπορίας  αυτού,  να  προβαίνει  στην  σύσταση  νέων  επιχειρήσεων  ή  στην 

συμμετοχή σε υφιστάμενες, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, να συνάπτει 

συμφωνίες  και  συμβάσεις  καθώς  και  να  συνεργάζεται  εν  γένει  με  άλλα  νομικά  ή  φυσικά 

πρόσωπα. 

 

Σκοπός  της  συγγενούς  εταιρείας  «ΠΕΛΛΑ  Α.Β.Ε.Ε.  ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία έχει έδρα της τον Δήμο Πέλλας, είναι: 

Η  εμπορία,  διακίνηση  και  μεσιτεία  συσπόρου  βάμβακος  όπως  και  κάθε  είδους  αγροτικών 

προϊόντων,  η  εμπορία,  διακίνηση  και  μεσιτεία  κάθε  είδους  πολλαπλασιαστικών  υλικών  για  την 

αγροτική παραγωγή και η βιομηχανική επεξεργασία και εκκόκκιση συσπόρου βάμβακος και ίδρυση 

και εκμετάλλευση εκκοκκιστηρίων βάμβακος. 

 

Σκοπός  της συγγενούς εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.»,  η οποία έχει  έδρα  της  τον 

Δήμο Ταμασίου Νομού Καρδίτσας, είναι: 

Η έρευνα, παραγωγή και εμπορία σπόρων σποράς κάθε είδους φυτών, η έρευνα, καλλιέργεια και 

ανάπτυξη  σπορόκεντρων  και  η  παραγωγή,  αποχνόωση  και  εμπορία  βαμβακόσπορου  διαφόρων 

ποικιλιών, η έρευνα, καλλιέργεια και ανάπτυξη σπορόκεντρων και η παραγωγή και εμπορία σπόρων 

δημητριακών  και  κάθε  είδους  φυτών  και  τέλος  η  βιομηχανική  παραγωγή  όλων  των  παραπάνω 

αναφερομένων ειδών για λογαριασμό τρίτων όπως η ανάθεση της παραγωγής τους σε τρίτους για 

λογαριασμό της (φασόν). 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Για  τη  σύνταξη  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  του  Ομίλου  και  της    Εταιρείας  της 

30/06/2010  και  30/06/2009  ακολουθήθηκαν  οι  ίδιες  λογιστικές  αρχές  που  απορρέουν  από  την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. και παρατίθενται παρακάτω. 

 

2.1. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

Οι  λογιστικές  αρχές  που  εφαρμόστηκαν  για  την  ετοιμασία  και  την  παρουσίαση  των  συνημμένων 

οικονομικών  καταστάσεων  της  κλειόμενης  χρήσης  είναι  συνεπείς  με  αυτές  που  ακολουθήθηκαν 

στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για την προηγούμενη χρήση. 

  

Ο  Όμιλος  (μητρική  και  θυγατρική  εταιρεία)  έχει  υιοθετήσει  τα  παρακάτω  νέα  ή  τροποποιημένα 

πρότυπα και διερμηνείες για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλόγως:  

 Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών (εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2008) 

 Διερμηνεία  15  Συμβόλαια  για  την  Κατασκευή  Ακίνητης  Περιουσίας  (εφαρμόζεται  από  1 

Ιανουαρίου 2009) 

 Διερμηνεία  16  Αντισταθμίσεις  καθαρής  επένδυσης  σε  εκμετάλλευση  στο  εξωτερικό 

(εφαρμόζεται από 1 Οκτωβρίου 2008) 

 Διερμηνεία  9  Επανεκτίμηση  των  ενσωματωμένων  παραγώγων  (Τροποποίηση)  και  Δ.Λ.Π.  39 

Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Αναγνώριση  και  επιμέτρηση  (Τροποποίηση)  (εφαρμόζεται  από  30 

Ιουνίου  2009) 

 Δ.Π.Χ.Α.  1  Πρώτη  εφαρμογή  των  διεθνών  προτύπων  χρηματοοικονομικής  αναφοράς 

(Τροποποίηση)  και  ΔΛΠ  27  Ενοποιημένες  και  Ιδιαίτερες  Οικονομικές  Καταστάσεις 

(Τροποποίηση) (εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2009) 

 Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία  των Μετοχών  (Τροποποίηση)  (εφαρμόζεται 

από 1 Ιανουαρίου 2009) 

 Δ.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2009) 

 Δ.Π.Χ.Α.  7  Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση)  (εφαρμόζεται  από  1 

Ιανουαρίου 2009) 

 Δ.Λ.Π.  1  Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  (Αναθεώρηση)  (εφαρμόζεται  από  1 

Ιανουαρίου 2009) 
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 Δ.Λ.Π. 32  Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Παρουσίαση  (Τροποποίηση)  και  Δ.Λ.Π. 1  (Τροποποίηση) 

όσον  αφορά  τα  Χρηματοοικονομικά  Μέσα  διαθέσιμα  από  τον  κάτοχο  (ή  “puttable”  μέσο) 

(εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2009) 

 Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού (Αναθεώρηση) (εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2009) 

 Ετήσιες Αναβαθμίσεις των Δ.Π.Χ.Α. (έγινε τον Μάιο του 2008) 

 Διερμηνεία 18 Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρμόζεται από 1  Ιουλίου 

2009) 

 

Η επίπτωση της υιοθέτησης των παραπάνω προτύπων ή διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις 

ή τη δραστηριότητα του Ομίλου, περιγράφεται παρακάτω: 

• Διερμηνεία  13,  «Προγράμματα  Επιβράβευσης  Πελατών»:  Η  Διερμηνεία  13  απαιτεί  όπως  τα 

ανταλλάγματα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) απεικονίζονται λογιστικά ως ένα 

ξεχωριστό μέρος της συναλλαγής πώλησης με την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς μέρος της 

εύλογης αξίας του τιμήματος πώλησης επιμερίζεται σε αυτά και καταχωρείται  κατά τη διάρκεια 

της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγματα αυτά. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει 

συμπεράνει ότι αυτή η Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις εφόσον 

δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα. 

• Διερμηνεία  15,  «Συμβόλαια  για  την  Κατασκευή  Ακίνητης  Περιουσίας»:  Η  Διερμηνεία  15 

παρέχει  οδηγίες  για  τον  καθορισμό  του  εάν  ένα  συμβόλαιο  για  την  κατασκευή  ακίνητης 

περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του 

Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά με αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο 

από την κατασκευή. Η διερμηνεία έχει αναδρομική ισχύ. Η διερμηνεία 15 δεν έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις εφόσον καμία εταιρεία του Ομίλου δεν δραστηριοποιείται στον τομέα 

αυτό. 

• Διερμηνεία 16, «Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό»: Με τη 

διερμηνεία  αυτή  διευκρινίζεται  ο  λογιστικός  χειρισμός  κατά  την  αντιστάθμιση  καθαρής 

επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα παρέχεται καθοδήγηση προκειμένου 

για  την αναγνώριση  του συναλλαγματικού  κινδύνου ο οποίος  χρήζει  λογιστικής αντιστάθμισης 

στα  πλαίσια  της  αντιστάθμισης  καθαρής  επένδυσης  σε  εκμετάλλευση  στο  εξωτερικό,  για  το 

επίπεδο σε έναν όμιλο όπου τα μέσα αντιστάθμισης μπορούν να διακρατώνται ως αντιστάθμιση 

καθαρής επένδυσης και το πως μπορεί μια εταιρεία να προσδιορίσει το κέρδος ή τη ζημία από 

συναλλαγματικές  διαφορές,  αναφορικά  τόσο  με  την  καθαρή  επένδυση  όσο  και  με  το  μέσο 

αντιστάθμισης,  το  οποίο  πρόκειται  να  ανακυκλωθεί  κατά  τη  ρευστοποίηση  της  καθαρής 

επένδυσης.  Η  διερμηνεία  16  δεν  είχε  επίδραση  στις  Οικονομικές  Καταστάσεις  εφόσον  καμία 

εταιρεία του Ομίλου δεν κατέχει επενδύσεις σε εκμεταλλεύσεις στο εξωτερικό. 
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• Διερμηνεία  18  «Μεταφορές  περιουσιακών  στοιχείων  από  πελάτες»:  Η  διερμηνεία  αυτή 

παρέχει  οδηγίες  σχετικά  με  τον  λογιστικό  χειρισμό  ενσώματων  παγίων  που  λαμβάνονται  από 

πελάτες  ή  χρηματικά  διαθέσιμα  προκειμένου  για  την  κατασκευή  σχετικών  περιουσιακών 

στοιχείων. Έχει εφαρμογή μόνο στα εν λόγω πάγια τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

συνδέσουν  τον  πελάτη  σε  ένα  δίκτυο  ή  να  του  παράσχουν  μελλοντική  πρόσβαση  σε  αγαθά  ή 

υπηρεσίες ή και τα δύο. Η διερμηνεία 18 δεν είχε επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

• Τροποποίηση  στο  Δ.Λ.Π. 39  Χρηματοοικονομικά μέσα «Αναγνώριση  και  επιμέτρηση  και  στη 

Διερμηνεία  9  Επανεκτίμηση  των  ενσωματωμένων  παραγώγων»:  Η  τροποποίηση  της 

διερμηνείας 9  απαιτεί  από μια  εταιρεία  να  εξετάζει  κατά πόσο  ένα  ενσωματωμένο παράγωγο 

πρέπει να διαχωριστεί από το κύριο συμβόλαιο σε περίπτωση επαναταξινόμησης ενός υβριδικού 

περιουσιακού  στοιχείου  από  την  κατηγορία  σε  εύλογη  αξία  μέσω  αποτελεσμάτων.  Η  εξέταση 

αυτή  θα  πρέπει  να  βασίζεται  σε  περιστάσεις  οι  οποίες  υφίσταντο  κατά  την  μεταγενέστερη 

ημερομηνία  μεταξύ  της  ημέρας  που  η  εταιρεία  έγινε  αρχικά  μέρος  της  συμφωνίας  και  της 

ημέρας  οποιονδήποτε  τροποποιήσεων  του  συμβολαίου  οι  οποίες  επιφέρουν  σημαντικές 

μεταβολές  στις  χρηματικές  ροές  του  συμβολαίου.  Το  Δ.Λ.Π.  39  αναφέρει  τώρα  ότι  εάν  ένα 

ενσωματωμένο παράγωγο δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα  τότε  το υβριδικό μέσο μπορεί 

να  παραμείνει  εξολοκλήρου  στην  κατηγορία  της  εύλογης  αξίας  μέσω  αποτελεσμάτων.  Οι 

τροποποιήσεις  έχουν  αναδρομική  ισχύ.  Η  τροποποίηση  δεν  είχε  επίδραση  στις  Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς»  και  στο  Δ.Λ.Π.  27  «Ενοποιημένες  και  Ιδιαίτερες  Οικονομικές  Καταστάσεις»:  Η 

τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 επιτρέπει σε μια Εταιρεία να υπολογίζει το «κόστος» επένδυσης σε 

θυγατρικές,  από  κοινού  ελεγχόμενες  οντότητες  ή  συγγενείς  στις  οικονομικές  καταστάσεις 

έναρξης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27 ή χρησιμοποιώντας το τεκμαρτό κόστος. Η τροποποίηση στο 

Δ.Λ.Π.  27  απαιτεί  όλα  τα  μερίσματα  από  θυγατρικές,  από  κοινού  ελεγχόμενες  οντότητες  ή 

συγγενείς να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

Η  τροποποίηση  του  Δ.Λ.Π.  27  θα  πρέπει  να  εφαρμοστεί  μελλοντικά  και  όχι  αναδρομικά.  Η 

τροποποίηση αυτή αφορά μόνο εταιρείες που πραγματοποιούν Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., 

και περιλαμβάνεται εδώ μόνο για σκοπούς πληρότητας των τροποποιήσεων.   

• Τροποποίηση  στο  Δ.Π.Χ.A.  2,  «Παροχές  που  Εξαρτώνται  από  την  Αξία  των  Μετοχών»:  Η 

τροποποίηση  διευκρινίζει  δύο  θέματα:  Τον  ορισμό  της  «προϋπόθεσης  κατοχύρωσης»,  με  την 

εισαγωγή  του  όρου  «μη  ‐  προϋπόθεση  κατοχύρωσης»  για  όρους  που  δεν  αποτελούν  όρους 

υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.    Επίσης διευκρινίζεται ότι  όλες  οι ακυρώσεις,  είτε προέρχονται 

από  την  οντότητα  είτε  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  πρέπει  να  έχουν  την  ίδια  λογιστική 
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αντιμετώπιση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

της Εταιρείας. 

• Δ.Π.Χ.Α.  8,  «Λειτουργικοί  Τομείς»:  Το  Δ.Π.Χ.Α.  8  αντικαθιστά  το  Δ.Λ.Π.  14,  «Οικονομικές 

Πληροφορίες  Κατά  Τομέα»  και  υιοθετεί  την  προσέγγιση  της  διοίκησης  αναφορικά  με  τις 

οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα.   Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται είναι 

αυτή  που  χρησιμοποιεί  η  διοίκηση  εσωτερικά  για  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης  των 

λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Το πρότυπο αυτό δεν έχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

• Τροποποίηση  στο  Δ.Π.Χ.Α.  7  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Γνωστοποιήσεις»:  Η  τροποποίηση 

αυτή  απαιτεί  επιπλέον  γνωστοποιήσεις  σχετικά  με  την  επιμέτρηση  της  εύλογης  αξίας  και  τον 

κίνδυνο  ρευστότητας.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  τροποποίηση  απαιτείται  η  γνωστοποίηση  των 

επιμετρήσεων  ευλόγων  αξιών  βάσει  των  πηγών  δεδομένων,  χρησιμοποιώντας  μια  ιεραρχία 

τριών  επιπέδων  για  όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία  επιμετρώνται  σε  εύλογες  αξίες. 

Επιπλέον, απαιτείται συμφωνία μεταξύ του αρχικού και τελικού υπολοίπου για την επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας των στοιχείων του επιπέδου 3, όπως επίσης και σημαντικές μεταφορές μεταξύ 

των επιπέδων επιμέτρησης της εύλογης αξίας. Με την τροποποίηση αυτή διευκρινίζονται επίσης 

οι απαιτήσεις για τις γνωστοποιήσεις  του κίνδυνου ρευστότητας αναφορικά με τις συναλλαγές 

παραγώγων  καθώς  και  περιουσιακών  στοιχείων  που  χρησιμοποιούνται  για  διαχείριση 

ρευστότητας.  Η  τροποποίηση  δεν  είχε  επίδραση  στις  οικονομικές  καταστάσεις  του Ομίλου  και 

της Εταιρείας.  

• Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1, «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»: Το αναθεωρημένο 

πρότυπο  απαιτεί  όπως  η  κατάσταση  μεταβολών  ιδίων  κεφαλαίων  περιλαμβάνει  μόνο 

συναλλαγές  με  μετόχους.  Εισαγάγει  μια  καινούργια  κατάσταση  συνολικού  εισοδήματος 

(“comprehensive  income”)  που  συνδυάζει  όλα  τα  στοιχεία  εσόδων  και  εξόδων  που 

αναγνωρίζονται  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  με  τα  «λοιπά  συνολικά  εισοδήματα» 

(“comprehensive  income”).  Η  παρουσίαση  μπορεί  να  γίνει  σε  μία  ενιαία  κατάσταση  ή  σε  δύο 

συνδεδεμένες  καταστάσεις.  Επίσης  απαιτεί  να  παρουσιάζονται  από  την  αρχή  της  ενωρίτερης 

συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε  μια τρίτη  στήλη στον ισολογισμό, τυχόν επαναδιατυπώσεις στις 

οικονομικές  καταστάσεις ή αναδρομικές  εφαρμογές  νέων λογιστικών πολιτικών. Ο Όμιλος έχει 

κάνει  τις  απαραίτητες  αλλαγές  στην  παρουσίαση  των  οικονομικών  του  καταστάσεων  και  έχει 

επιλέξει την παρουσίαση μιας ενιαίας κατάστασης για την κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

• Τροποποιήσεις  στο  Δ.Λ.Π.  32,  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Παρουσίαση»  και  Δ.Λ.Π.  1, 

«Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων»  όσον  αφορά  τα  «Χρηματοοικονομικά Μέσα 

διαθέσιμα  από  τον  κάτοχο  (ή  “puttable”  μέσο)»:  Η  τροποποίηση  στο  Δ.Λ.Π.  32 

πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξαλειφθεί ο περιορισμός για ορισμένα χρηματοοικονομικά 
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μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο  («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την 

ρευστοποίηση  μιας  οντότητας  να  κατατάσσονται  ως  Ίδια  Κεφάλαια  εάν  πληρούνται 

συγκεκριμένα  κριτήρια.    Η  τροποποίηση  αυτή  δεν  είχε  σημαντική  επίδραση  στις  οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 23, «Κόστος Δανεισμού»:  Με βάση τις τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 23, 

καταργείται  η  επιλογή  (που  υπάρχει  στο  υφιστάμενο  πρότυπο)  για  αναγνώριση  του  κόστους 

δανεισμού  που  μπορεί  να  κατανεμηθεί  άμεσα  σε  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  που  πληρεί  τις 

προϋποθέσεις  στα  έξοδα  περιόδου.    Όλα  τα  κόστη  δανεισμού  που  μπορεί  να  κατανεμηθούν 

άμεσα  στην  απόκτηση,  κατασκευή  ή  παραγωγή  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  που  πληρεί  τις 

προϋποθέσεις  πρέπει  να  κεφαλαιοποιούνται.  Ένα  περιουσιακό  στοιχείο  που  πληρεί  τις 

προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική 

περίοδο  προετοιμασίας  για  τη  χρήση  για  την  οποία  προορίζεται  ή  για  την  πώλησή  του.  Οι 

εταιρείες  του  Ομίλου  ακολουθούν  την  πολιτική  εξοδοποίησης  του  συνόλου  του  κόστους 

δανεισμού.  Σύμφωνα  με  τις  μεταβατικές  διατάξεις  του  Προτύπου,  ο    Όμιλος  υιοθέτησε  την 

αλλαγή από την ημερομηνία εφαρμογής του και μελλοντικά. Συνεπώς, το κόστος δανεισμού που 

αφορά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν  τις προϋποθέσεις  κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη 

κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά. Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια της 

χρήσεως δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία που να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και ως 

εκ τούτου δεν έλαβε χώρα καμία κεφαλαιοποίηση. 

 

Τον Μάιο  του  2008  το  Σ.Δ.Λ.Π.  εξέδωσε  μια  σειρά  τροποποιήσεων  των  Δ.Π.Χ.Α.  με  σκοπό  την 

εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Αναλυτικότερα: 

 Δ.Π.Χ.Α.  5  «Μη  Κυκλοφορούντα  Περιουσιακά  Στοιχεία  που  Κατέχονται  προς  Πώληση  και 

Διακοπείσες  Δραστηριότητες»:  Η  τροποποίηση  αυτή  διευκρινίζει  το  γεγονός  ότι  όλα  τα 

στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού  μίας  θυγατρικής  κατατάσσονται  ως  κατεχόμενα  για 

πώληση,  σύμφωνα  με  το  Δ.Π.Χ.Α.  5,  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  η  εταιρεία,  μετά  από 

πώληση, διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική.  

 Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα  (Γνωστοποιήσεις)»: Η τροποποίηση αυτή καταργεί την 

αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό στοιχείο των χρηματοοικονομικών 

εξόδων.  

 Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι 

τα  στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού  που  έχουν  ταξινομηθεί  ως  κατεχόμενα  για  εμπορική 

εκμετάλλευση,  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.  39,  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Αναγνώριση  και 

επιμέτρηση», δεν κατατάσσονται αυτόματα ως βραχυπρόθεσμα στοιχεία στον ισολογισμό.  
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 Δ.Λ.Π.  8  «Λογιστικές  πολιτικές,  μεταβολές  των  λογιστικών  εκτιμήσεων  και  λάθη»:  Η 

τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι  μόνο  οι  οδηγίες  εφαρμογής,  που  θεωρούνται  αναπόσπαστο 

κομμάτι ενός Δ.Π.Χ.Α., εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά την επιλογή λογιστικών πολιτικών.  

 Δ.Λ.Π. 10 «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

τα  μερίσματα  που  εγκρίθηκαν  μετά  την  ημερομηνία  ισολογισμού  δεν  θεωρούνται 

υποχρεώσεις. 

 Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα πάγια»: Τα ενσώματα πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη 

συνήθη  πορεία  των  δραστηριοτήτων  προορίζονται  για  πώληση  μετά  την  λήξη  της  περιόδου 

ενοικίασης,  μεταφέρονται  στο  λογαριασμό  των  αποθεμάτων  κατά  τη  λήξη  της  περιόδου 

ενοικίασης  οπότε  και  διακρατούνται  προς  πώληση.  Οι  εισπράξεις  από  την  μεταγενέστερη 

πώληση  εμφανίζονται  ως  έσοδα.  Ταυτόχρονα,  τροποποιείται  και  το  Δ.Λ.Π.  7,  «Καταστάσεις 

ταμειακών  ροών»,  όπου  απαιτείται  οι  ταμιακές  εκροές  προκειμένου  για  την  κατασκευή  ή 

απόκτηση  σχετικών  παγίων  να  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  των  λειτουργικών 

δραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία των λειτουργικών δραστηριοτήτων εμφανίζονται και 

οι ταμιακές εισροές από ενοίκια και μεταγενέστερες πωλήσεις σχετικών παγίων.  

 Δ.Λ.Π.  18  «  Έσοδα»:  Η  τροποποίηση  αυτή  αντικαθιστά  τον  όρο  ‘Άμεσα  κόστη’  με  τον  όρο 

‘κόστος συναλλαγών’ όπως ορίζεται στο Δ.Λ.Π. 39.  

 Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Αναθεωρεί τον ορισμό του «κόστους προϋπηρεσίας», 

της «απόδοσης  περιουσιακών  στοιχείων  του  προγράμματος»  και «των  βραχυπρόθεσμων  και 

άλλων  μακροπρόθεσμων  παροχών  σε  εργαζομένους»  προκειμένου  να  επικεντρωθεί  στη 

χρονική στιγμή όπου η υποχρέωση πρόκειται να διακανονιστεί.  

 Δ.Λ.Π.  20  «Λογιστική  των  Κρατικών  Επιχορηγήσεων  και  Γνωστοποίηση  της  Κρατικής 

Υποστήριξης»: Δάνεια τα οποία επιχορηγούνται με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο σε σχέση 

με την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εμφάνισης τεκμαρτού επιτοκίου. Συνεπώς 

τεκμαίρεται  τόκος και σε επιχορηγούμενα δάνεια,  και συνεπώς εναρμονίζονται οι απαιτήσεις 

με  το  Δ.Λ.Π.  39.  Η  διαφορά  μεταξύ  του  ποσού  που  εισπράττεται  και  του  προεξοφλημένου 

ποσού  λογίζεται  ως  κρατική  επιχορήγηση.  Η  τροποποίηση  έχει  μελλοντική  εφαρμογή  –  για 

κρατικά δάνεια που εισπράττονται την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  

 Δ.Λ.Π.  23  «Κόστος  Δανεισμού»:  Η  τροποποίηση  αναθεωρεί  τον  ορισμό  του  «κόστους 

δανεισμού» προκειμένου να ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία  του «κόστους δανεισμού» σε 

ένα.  Το  έξοδο  τόκου  υπολογίζεται  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  πραγματικού  επιτοκίου  όπως 

περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39.  

 Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές»: Στην περίπτωση που η μητρική εταιρεία 

αποτιμά μια θυγατρική της σε εύλογη αξία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 στις ατομικές οικονομικές 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 35 



                      

καταστάσεις  της,  ο  χειρισμός  αυτός  συνεχίζεται  και  στην  περίπτωση  που  μεταγενέστερα  η 

θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση.  

 Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι: (α) Στην περίπτωση που 

μια  συγγενής  επιχείρηση  αποτιμάται  σε  εύλογη  αξία  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.  39  μόνο  οι 

απαιτήσεις  του  Δ.Λ.Π.  28  αναφορικά  με  τη  γνωστοποίηση  της  φύσης  και  την  έκταση 

σημαντικών περιορισμών στην  ικανότητα της συγγενούς επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια 

στην εταιρεία σε μορφή ταμειακών διαθεσίμων ή αποπληρωμής δανείων έχουν εφαρμογή και 

(β)  Για  σκοπούς  διεξαγωγής  ελέγχου  απομείωσης  (συμπεριλαμβανομένης  οποιασδήποτε 

αναστροφής ζημιάς απομείωσης), η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα μοναδικό 

περιουσιακό στοιχείο. Συνεπώς, σε περίπτωση απομείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανομή 

της  απομείωσης  στην  υπεραξία  η  οποία  εμπεριέχεται  στο  υπόλοιπο  της  επένδυσης.  Η  ζημία 

απομείωσης αναστρέφεται στην περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία της επένδυσης στη συγγενή 

επιχείρηση αυξάνεται. 

 Δ.Λ.Π.  29  «Παρουσίαση  οικονομικών  στοιχείων  σε  υπερπληθωριστικές  οικονομίες»:  Η 

τροποποίηση  αυτή  αναθεωρεί  την  περιοριστική  λίστα  των  εξαιρέσεων  αναφορικά  με  τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται σε ιστορικό κόστος (π.χ. τα ενσώματα 

πάγια).  

 Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες»: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν 

μία κοινοπραξία αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, μόνο οι απαιτήσεις του 

Δ.Λ.Π. 31 σχετικά με την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων του μέλους της κοινοπραξίας και της 

κοινοπραξίας, καθώς επίσης και σχετικά με την περίληψη των οικονομικών πληροφοριών για 

τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων έχουν εφαρμογή.  

 Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα 

κέρδη  ανά  μετοχή  γνωστοποιούνται  στις  ενδιάμεσες  χρηματοοικονομικές  αναφορές  στην 

περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 33.  

 Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το 

γεγονός  ότι  όταν  χρησιμοποιείται  η  μέθοδος  των  προεξοφλημένων  ταμειακών  ροών 

προκειμένου για τον υπολογισμό της «εύλογης αξίας μείον κόστους πώλησης», απαιτούνται οι 

ίδιες  γνωστοποιήσεις  όπως  στην  περίπτωση  χρησιμοποίησης  της  μεθόδου  των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της «αξίας λόγω χρήσης». 

 Δ.Λ.Π.  38  «Άυλα  περιουσιακά  στοιχεία»:  Η  τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι:  (α)  Έξοδα 

δραστηριοτήτων διαφήμισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η εταιρεία αποκτά 

το δικαίωμα πρόσβασης στα αγαθά ή  λαμβάνει  τις υπηρεσίες,  (β)  Καταργεί  την αναφορά σε 

σπάνιες  περιπτώσεις  πειστικών αποδείξεων που  υποστηρίζουν  τη  μέθοδο απόσβεσης άυλων 

παγίων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό λιγότερων 
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σωρευμένων  αποσβέσεων  από  αυτές  που  θα  προέκυπταν  με  την  εφαρμογή  της  σταθερής 

μεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της μεθόδου απόσβεσης με βάσει μονάδων παραγωγής 

και  (γ) Μία προκαταβολή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή έχει 

πραγματοποιηθεί πριν τη λήψη του δικαιώματος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή των 

υπηρεσιών. 

 Δ.Λ.Π.  39  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Αναγνώριση  και  επιμέτρηση»:  Η  τροποποίηση 

διευκρινίζει  ότι:  (α)  Αλλαγές  σε  περιστάσεις  σχετικά  με  τα  παράγωγα  –  συγκεκριμένα,  τα 

παράγωγα  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ή  αποχαρακτηριστεί  ως  εργαλεία  λογιστικής 

αντιστάθμισης  μετά  την  αρχική  αναγνώρισή  τους  –  δεν  θεωρούνται  επαναταξινομήσεις. 

Συνεπώς, ένα παράγωγο μπορεί να μεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συμπεριληφθεί στην 

κατηγορία  της  ‘εύλογης  αξίας  μέσω  αποτελεσμάτων’  μετά  την  αρχική  αναγνώριση.  Ομοίως, 

όταν  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  έχουν  υποστεί  επαναταξινόμηση  ως 

αποτέλεσμα αλλαγής  της  λογιστικής πολιτικής μίας ασφαλιστικής  εταιρείας  σύμφωνα με  την 

παράγραφο  45  του  Δ.Π.Χ.Α.  4,  «Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια»,  αυτό  αποτελεί  αλλαγή  των 

περιστάσεων  και  όχι  επαναταξινόμηση  και  (β)  Απαιτεί  τη  χρήση  του  αναθεωρημένου 

πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο) κατά επιμέτρηση ενός 

χρεωστικού τίτλου μετά την παύση λογιστικής αντιστάθμισης της εύλογης αξίας.  

 Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις  σε ακίνητα»: Η  τροποποίηση διευκρινίζει  ότι:  (α)Αναθεωρεί  το πεδίο 

εφαρμογής  του  (καθώς  και  το  πεδίο  εφαρμογής  του Δ.Λ.Π. 16)  όσον αφορά  τα ακίνητα που 

βρίσκονται  υπό  κατασκευή ή αξιοποιούνται  για μελλοντική  χρήση ως  επενδυτικά ακίνητα  να 

ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση που εταιρεία δεν 

είναι  σε  θέση  να  προσδιορίσει  την  εύλογη  αξία  του  υπό  κατασκευή  επενδυτικού  ακινήτου, 

αλλά αναμένει να είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του, το 

υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα επιμετρηθεί στο κόστος έως τη στιγμή που θα καταστεί 

εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του και (β) Διευκρινίζει 

ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό μίσθωση είναι ίση με 

την τελευταία αποτίμησή του προσαυξημένη κατά οποιοδήποτε αναγνωρισμένη υποχρέωση.  

 Δ.Λ.Π. 41 «Γεωργία»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι: (α)Αντικαθιστά τον όρο «κόστος σημείου 

πώλησης»  με  τον  όρο  «κόστος  πώλησης»,  (β)  Καταργεί  την  αναφορά  στη  χρήση 

προεξοφλητικού επιτοκίου προ‐φόρου προκειμένου για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, 

επιτρέποντας  έτσι  τη  χρήση  είτε  του  προ‐φόρου  είτε  του  μετά‐φόρου  προεξοφλητικού 

επιτοκίου  ανάλογα  με  την  μέθοδο  αποτίμησης  που  εφαρμόζεται,  και  (γ)  Καταργεί  την 

απαγόρευση  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ταμειακές  ροές  που  απορρέουν  από  πρόσθετες 

μεταποιήσεις  κατά  την  εκτίμηση  της  εύλογης  αξίας.  Αντιθέτως,  λαμβάνονται  υπόψη  οι 

ταμειακές ροές που αναμένονται να δημιουργηθούν από την «πιο σχετική αγορά».  
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 Διερμηνεία  17  «Διανομές  μη  χρηματικών  περιουσιακών  στοιχείων  σε  ιδιοκτήτες»: 

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

διερμηνεία  διευκρινίζει  τον  λογιστικό  χειρισμό  σε  περίπτωση  διανομής  μη  –  χρηματικών 

περιουσιακών  στοιχείων  σε  ιδιοκτήτες.  Συγκεκριμένα  διευκρινίζεται  το  πότε  θα  πρέπει  να 

αναγνωρίζεται  υποχρέωση,  ο  τρόπος  επιμέτρησης  της  υποχρέωσης  και  των  σχετιζόμενων 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και το πότε θα πρέπει να αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και 

το περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτή 

η διερμηνεία δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον η πολιτική του 

είναι να μην προβαίνει σε τέτοιου είδους διανομές σε ιδιοκτήτες.  

 Αναθεωρημένο  Δ.Π.Χ.Α.  3  «Συνενώσεις  Επιχειρήσεων»  και  Τροποποιημένο  Δ.Λ.Π.  27 

«Ενοποιημένες  και  Ιδιαίτερες  Οικονομικές  Καταστάσεις»:  Εφαρμόζονται  για  ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3 

εισάγει  μια  σειρά  αλλαγών  στο  λογιστικό  χειρισμό  συνενώσεων  επιχειρήσεων  οι  οποίες  θα 

επηρεάσουν  το  ποσό  της  αναγνωρισθείσας  υπεραξίας,  τα  αποτελέσματα  της  περιόδου  στην 

οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι 

αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και 

την  αναγνώριση  μελλοντικών  μεταβολών  στην  εύλογη  αξία  του  ενδεχόμενου  τιμήματος  στα 

αποτελέσματα  (αντί  για  προσαρμογή  της  υπεραξίας).  Το  τροποποιημένο  Δ.Λ.Π.  27  απαιτεί 

όπως  συναλλαγές  που  οδηγούν  σε  αλλαγές  ποσοστών  συμμετοχής  σε  θυγατρική 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν 

αποτέλεσμα  (κέρδος  ή  ζημία).  Επιπλέον  το  τροποποιημένο  πρότυπο  αλλάζει  τον  τρόπο  που 

λογίζονται  οι  ζημίες  θυγατρικών  καθώς  και  το  λογιστικό  χειρισμό  σε  περίπτωση  απώλειας 

ελέγχου  θυγατρικής.  Όλες  οι  αλλαγές  των  ανωτέρω  προτύπων  εφαρμόζονται  ήδη  από  τον 

Όμιλο  και  θα  επηρεάσουν  μελλοντικές  αποκτήσεις  και  συναλλαγές  με  μετόχους  μειοψηφίας 

από την ημερομηνία αυτή και μετά. 

 Τροποποίηση  στο  Δ.Λ.Π.  39  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Αναγνώριση  και  επιμέτρηση  – 

Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση»: Εφαρμόζεται  για ετήσιες  λογιστικές περιόδους 

που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιουλίου  2009.  Η  τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι  μία  εταιρεία 

επιτρέπεται να χαρακτηρίσει μέρος των μεταβολών στην εύλογη αξία ή της διακύμανσης των 

χρηματοροών  ενός  χρηματοοικονομικού  μέσου  ως  αντισταθμισμένο  αντικείμενο.  Επίσης,  η 

διερμηνεία αυτή καλύπτει τον χαρακτηρισμό του πληθωρισμού ως κίνδυνο προς αντιστάθμιση 

ή μέρος ενός τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή 

η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις εφόσον δεν έχει συνάψει 

τέτοιου είδους αντισταθμίσεις. 
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Πρότυπα  που  έχουν  εκδοθεί  αλλά  δεν  έχουν  εφαρμογή  στην  παρούσα  διαχειριστική  περίοδο. 

Αναλυτικότερα: 

o Διερμηνεία 19 «Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης»: Εφαρμόζεται 

για  ετήσιες  λογιστικές περιόδους που  ξεκινούν  την ή μετά  την 1  Ιουλίου 2010. Η διερμηνεία 

αυτή  διευκρινίζει  το  λογιστικό  χειρισμό  που  ακολουθείται  σε  περιπτώσεις 

επαναδιαπραγμάτευσης  των  όρων  μιας  υποχρέωσης  μεταξύ  εταιρείας  και  πιστωτή  όπου  ο 

πιστωτής  αποδέχεται  μετοχές  της  εταιρείας  ή  άλλα  στοιχεία  καθαρής  θέσης  της  εταιρείας 

προκειμένου για τον μερικό ή ολικό διακανονισμό της υποχρέωσης. Με την διερμηνεία αυτή 

αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίμημα που 

πληρώνεται  βάσει  του  Δ.Λ.Π.  39,  παράγραφος  41  και  συνεπώς  η  χρηματοοικονομική 

υποχρέωση  αποαναγνωρίζεται  και  τα  στοιχεία  της  καθαρής  θέσης  που  εκδίδονται 

αντιμετωπίζονται  ως  το  πληρωτέο  τίμημα  προκειμένου  για  την  εξάλειψη  της 

χρηματοοικονομικής  υποχρέωσης.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  έχει  ακόμη  υιοθετήσει  την 

τροποποίηση  αυτή.    Ο  Όμιλος  αναμένει  ότι  αυτή  η  διερμηνεία  δεν  θα  έχει  επίδραση  στις 

οικονομικές του καταστάσεις. 

o Διερμηνεία  14  «Περιπτώσεις  προπληρωμών  όταν  υπάρχουν  υποχρεώσεις  ελάχιστων 

εισφορών (τροποποίηση)»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες 

να  αναγνωρίσουν  ορισμένες  εθελοντικές  προκαταβολές  για  ελάχιστες  κεφαλαιακές 

υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται  

νωρίτερη  εφαρμογή  της.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  έχει  ακόμη  υιοθετήσει  την  τροποποίηση 

αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 

o Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα  ‐ Φάση 1,  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

ταξινόμηση και επιμέτρηση»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Φάση 1 του ο νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις 

για  την  ταξινόμηση  και  επιμέτρηση  των  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων. 

Επιτρέπεται  νωρίτερη  εφαρμογή  του  προτύπου.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  έχει  ακόμη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

o Τροποποίηση  στο  Δ.Π.Χ.Α.  2  «Παροχές  που  εξαρτώνται  από  την  αξία  των  μετοχών»: 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. 

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις 

ατομικές  οικονομικές  καταστάσεις  των  θυγατρικών  εταιριών.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  έχει 
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ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα 

έχει  επίδραση  στις  οικονομικές  του  καταστάσεις  εφόσον  δεν  έχει  συνάψει  τέτοιου  είδους 

συναλλαγές. 

o Τροποποίηση  στο  Δ.Λ.Π.  32  «Ταξινόμηση  των  εκδόσεων  δικαιωμάτων»:  Εφαρμόζεται  για 

ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Φεβρουαρίου  2010.  Η 

τροποποίηση  αυτή  αναφέρεται  στην  έκδοση  δικαιωμάτων  προαίρεσης  έναντι  ενός 

καθορισμένου  ποσού  σε  ξένο  νόμισμα,  τα  οποία  δικαιώματα  αντιμετωπίζονταν  από  το 

υφιστάμενο  πρότυπο  ως  παράγωγα.  Βάσει  της  τροποποίησης  αυτής,  σε  περίπτωση  που  τα 

δικαιώματα  αυτά  εκδίδονται  αναλογικά  στους  μετόχους  μιας  εταιρείας,  οι  οποίοι  κατέχουν 

ίδιας  κατηγορίας  συμμετοχικούς  τίτλους  της  εταιρείας,  για  ένα  καθορισμένο  ποσό  σε  ξένο 

νόμισμα,  θα  πρέπει  να  ταξινομούνται  ως  στοιχεία  της  καθαρής  θέσης  ανεξάρτητα  από  το 

νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι 

αυτή  η  τροποποίηση  θα  έχει  επίδραση  στις  οικονομικές  του  καταστάσεις  εφόσον  δεν  έχει 

συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές.  

o Αναθεώρηση  του  Δ.Λ.Π.  24  «Γνωστοποιήσεις  συνδεδεμένων  μερών»:  Εφαρμόζεται  για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση 

αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση που απαιτείται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το δημόσιο 

και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δημόσιο μπορούν να θεωρηθούν ως 

ένας και μοναδικός πελάτης. Προκειμένου γι’ αυτόν τον προσδιορισμό, η εταιρεία θα πρέπει να 

αναλογιστεί  το  βαθμό  στον  οποίο  υπάρχει  οικονομική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  αυτών  των 

εταιρειών. Η  τροποποίηση έχει αναδρομική  ισχύ ενώ επιτρέπεται  νωρίτερη  εφαρμογή  της. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει 

ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις.  

o Δ.Π.Χ.Α.  7  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Γνωστοποιήσεις:  Γνωστοποιήσεις  ως  μέρος  της 

συνολικής  επισκόπησης  των  δραστηριοτήτων  εκτός  ισολογισμού  (Τροποποίηση), 

εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011»: 

Σκοπός  της  τροποποίησης  αυτής  είναι  να  επιτρέψει  στους  χρήστες  των  Οικονομικών 

Καταστάσεων  να  βελτιώσουν  την  κατανόησή  τους  ως  προς  τις  συναλλαγές  μεταφοράς 

χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  (π.χ.  τιτλοποίηση)  καθώς  και  των  πιθανών 

επιπτώσεων  των οποιοδήποτε  κινδύνων που μπορεί  να παραμείνουν στην οντότητα η οποία 

έχει  πραγματοποιήσει  τη  μεταφορά  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων.  Επίσης,  η 

τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των 

συναλλαγών  μεταφοράς  έχει  πραγματοποιηθεί  προς  το  τέλος  της  ημερομηνίας  των 

οικονομικών  καταστάσεων.  Η  τροποποίηση  αυτή  συμμορφώνει  σε  μεγάλο  βαθμό  τις 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των Δ.Π.Χ.Α. και των αμερικάνικων λογιστικών προτύπων.  
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o Τον Απρίλιο του 2009 το Σ.Δ.Λ.Π. εξέδωσε μια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των Δ.Π.Χ.Α. με 

σκοπό  την  εξάλειψη  ασυνεπειών  καθώς  και  την  παροχή  διευκρινίσεων:  Οι  ημερομηνίες 

εφαρμογής  είναι  διαφορετικές  για  κάθε  τροποποίηση,  η  νωρίτερη  εκ  των  οποίων  είναι  για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. 

o Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη –  Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες  Δραστηριότητες»:  Εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν 

την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2010.  Διευκρινίζεται  ότι  οι  γνωστοποιήσεις  που  απαιτούνται 

αναφορικά  με  τα  μη  –  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις  ομάδες  περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση ή διακοπείσες δραστηριότητες 

είναι  μόνο  εκείνες  που  ορίζονται  από  το  Δ.Π.Χ.Α.  5.  Οι  απαιτήσεις  για  γνωστοποιήσεις  που 

ορίζονται  από  άλλα  πρότυπα  (Δ.Λ.Π.  –  Δ.Π.Χ.Α.),  εφαρμόζονται  μόνο  εάν  υπάρχει  ειδική 

απαίτηση  για  ανάλογα  μη  –  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  ή  διακοπείσες 

δραστηριότητες.  

o Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1  Ιανουαρίου 2010. Διευκρινίζεται ότι τα κατά λειτουργικό τομέα περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται μόνο στην περίπτωση που τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία  και  υποχρεώσεις  συμπεριλαμβάνονται  σε  επιμετρήσεις  οι  οποίες 

χρησιμοποιούνται από τον Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων.  

o Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Οι όροι μιας υποχρέωσης η οποία 

μπορεί  να  καταλήξει,  οποιαδήποτε  στιγμή,  σε  διευθέτηση  μέσω  της  έκδοσης  στοιχείων  της 

καθαρής θέσης κατά την προαίρεση του αντισυμβαλλομένου, δεν επηρεάζουν την ταξινόμησή 

του. 

o Δ.Λ.Π. 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»:  Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2010.  Ρητά  αναφέρεται  ότι  μόνο  οι  δαπάνες  που 

καταλήγουν  σε  αναγνώριση  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  μπορούν  να  ταξινομηθούν  ως 

ταμιακές  ροές  από  επενδυτικές  δραστηριότητες.  Η  τροποποίηση  αυτή  θα  επηρεάσει  την 

παρουσίαση, στην κατάσταση ταμειακών ροών, του ενδεχόμενου τιμήματος σε μια συνένωση 

επιχειρήσεων η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2009 με ταμειακή διευθέτηση.  

o Δ.Λ.Π.  17  «Μισθώσεις»:  Εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή 

μετά  την  1  Ιανουαρίου  2010.  Η  τροποποίηση  καταργεί  τις  ειδικές  οδηγίες  εφαρμογής 

αναφορικά με την ταξινόμηση της γης ως μίσθωση, έτσι ώστε να παραμείνουν μόνο οι γενικές 

οδηγίες εφαρμογής.  
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o Δ.Λ.Π.  18  «Έσοδα»:  Το  Σ.Δ.Λ.Π.  πρόσθεσε  οδηγίες  (οι  οποίες  συνοδεύουν  το  πρότυπο) 

προκειμένου  να  καθορίσει  εάν  μια  εταιρεία  ενεργεί  ως  κατ’  ουσία  συμβαλλόμενος  ή  ως 

αντιπρόσωπος.  Τα  χαρακτηριστικά  που  λαμβάνονται  υπόψη  είναι  εάν  η  εταιρεία:  (α)  Έχει 

πρωταρχική  ευθύνη  για  την  παροχή  αγαθών  ή  υπηρεσιών,  (β)Επωμίζεται  τον  κίνδυνο  των 

αποθεμάτων,  (γ)  Έχει  ευχέρεια  καθορισμού  των  τιμών,  και  (δ)  Επωμίζεται  τον  πιστωτικό 

κίνδυνο.  

o Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»:  Εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται 

ότι η μεγαλύτερη μονάδα που επιτρέπεται να κατανεμηθεί η υπεραξία, η οποία αποκτήθηκε σε 

μια  συνένωση  επιχειρήσεων,  είναι  ο  λειτουργικός  τομέας  όπως  ορίζεται  στο  Δ.Π.Χ.Α.  8  πριν 

εφαρμοστούν οι κανόνες συγκέντρωσης για σκοπούς δημοσίευσης. 

o ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και  επιμέτρηση»: Εφαρμόζεται  για ετήσιες 

λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2010.  Η  τροποποίηση 

διευκρινίζει  ότι:  (α)  Το  δικαίωμα  προπληρωμής  θεωρείται  στενά  συνδεδεμένο  με  το  κύριο 

συμβόλαιο  όταν  η  τιμή  εξάσκησης  ενός  δικαιώματος  προπληρωμής  αποζημιώνει  τον 

δανειζόμενο  μέχρι  κατά  προσέγγιση  την  παρούσα  αξία  του  χαμένου  τόκου  για  το  υπόλοιπο 

διάστημα του κύριου συμβολαίου, (β) Η εξαίρεση σχετικά με συμβόλαια μεταξύ ενός αγοραστή 

και ενός πωλητή σε μια συνένωση επιχειρήσεων για την αγορά ή πώληση του αποκτώμενου σε 

μελλοντική  ημερομηνία,  εφαρμόζεται  μόνο  σε  δεσμευτικά  συμβόλαια  μελλοντικής 

εκπλήρωσης,  και όχι σε συμβόλαια παραγώγων όπου περαιτέρω ενέργειες από οποιαδήποτε 

πλευρά  πρέπει  να  ληφθούν  (Εφαρμόζεται  για  όλα  τα  συμβόλαια  που  δεν  έχουν  λήξει  για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010), και (γ) Κέρδη και ζημίες 

σε αντισταθμίσεις  ταμειακών ροών μιας μελλοντικής συναλλαγής η  οποία  τελικώς  καταλήγει 

στην  αναγνώριση  ενός  χρηματοοικονομικού  μέσου  ή  σε  αντιστάθμιση  ταμειακών  ροών  ήδη 

αναγνωρισμένων  χρηματοοικονομικών  μέσων  πρέπει  να  επαναταξινομούνται  στην  περίοδο 

όπου  οι  αντισταθμισμένες  μελλοντικές  ταμειακές  ροές  επηρεάζουν  το  κέρδος  ή  τη  ζημία 

(εφαρμόζεται  για  όλα  τα  συμβόλαια  που  δεν  έχουν  λήξει  για  λογιστικές  περιόδους  που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010). 

o Τον  Μάιο  του  2010  το  Σ.Δ.Λ.Π.  εξέδωσε  μια  τρίτη  σειρά  τροποποιήσεων  των  Δ.Π.Χ.Α.  με 

σκοπό  την  εξάλειψη  ασυνεπειών  καθώς  και  την  παροχή  διευκρινίσεων:  Οι  ημερομηνίες 

εφαρμογής  είναι  διαφορετικές  για  κάθε  τροποποίηση,  η  νωρίτερη  εκ  των  οποίων  είναι  για 

λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιουλίου  2010.  Επιτρέπεται  νωρίτερη 

εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές 

τις τροποποιήσεις. 
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o Δ.Π.Χ.Α.  1  «Πρώτη  εφαρμογή  των  Δ.Π.Χ.Α.»:  Εφαρμόζεται  για  λογιστικές  περιόδους  που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισμό των 

αλλαγών  λογιστικών  πολιτικών  κατά  τη  χρήση  της  πρώτης  εφαρμογής  των  Δ.Π.Χ.Α.  μετά  τη 

δημοσίευση  ενδιάμεσων  οικονομικών  καταστάσεων  βάσει  του  Δ.Λ.Π.  34  «Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις», επιτρέπει κατά την πρώτη εφαρμογή τη χρήση μίας εύλογης αξίας η 

οποία καθοδηγείται από συγκεκριμένο γεγονός  ως τεκμαρτό κόστος και διευρύνει το πλαίσιο 

εφαρμογής  του  «τεκμαρτού  κόστους»  για  ενσώματα  και  άυλα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία 

συμπεριλαμβάνοντας  στοιχεία  που  χρησιμοποιούνται  σε  δραστηριότητες  που  υπόκεινται  σε 

ρύθμιση τιμών.  

o Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»:  Εφαρμόζεται  για λογιστικές περιόδους που  ξεκινούν 

την  ή  μετά  την  1  Ιουλίου  2010.  Η  αναβάθμιση  αυτή  διευκρινίζει  ότι  οι  τροποποιήσεις  του 

Δ.Π.Χ.Α.  7  (Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Γνωστοποιήσεις),  Δ.Λ.Π.  32  (Χρηματοοικονομικά  μέσα: 

Παρουσίαση) και Δ.Λ.Π. 39 (Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση), οι οποίες 

εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  συνενώσεις  επιχειρήσεων  των  οποίων  οι  ημερομηνίες 

απόκτησης  προηγούνται  της  εφαρμογής  του  Δ.Π.Χ.Α.  3  (όπως  τροποποιήθηκε  το  2008). 

Επιπρόσθετα,  η  αναβάθμιση  αυτή  περιορίζει  το  πλαίσιο  εφαρμογής  για  επιλογή  μεθόδου 

επιμέτρησης  (εύλογη  αξία  ή  ποσοστιαία  συμμετοχή  στα  αναγνωρίσιμα  καθαρά  περιουσιακά 

στοιχεία  της  αποκτώμενης  εταιρείας  βάσει  της  παρούσας  συμμετοχής  ιδιοκτησίας)  μόνο  στα 

συστατικά  στοιχεία  της  μη  –  ελέγχουσας  συμμετοχής  που  αποτελούν  παρούσα  συμμετοχή 

ιδιοκτησίας  η  οποία  προσδίδει  στους  κατόχους  ποσοστιαία  συμμετοχή  στα  καθαρά 

περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρείας.  Τέλος,  απαιτεί  από  μια  εταιρεία  (σε  μία  συνένωση 

επιχειρήσεων)  να  λαμβάνει  υπόψη  την  αντικατάσταση  των  συναλλαγών  της  αποκτώμενης 

εταιρείας  για  παροχές  που  εξαρτώνται  από  την  αξία  των  μετοχών  (είτε  υποχρεωτικές  είτε 

εθελοντικές),  δηλαδή,  να  γίνεται  διαχωρισμός  μεταξύ  του  τιμήματος  και  των  εξόδων  που 

καταχωρούνται μετά τη συνένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

o Δ.Π.Χ.Α.  7  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Γνωστοποιήσεις»:  Εφαρμόζεται  για  λογιστικές 

περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2011.  Η  αναθεώρηση  αυτή  παρέχει 

διευκρινήσεις  σχετικά  με  τις  γνωστοποιήσεις  που  απαιτούνται  από  το  Δ.Π.Χ.Α.  7  και  δίνει 

έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης 

και  της  έκτασης  των  κινδύνων  που  σχετίζονται  με  τα  χρηματοοικονομικά  μέσα.  Ο  Όμιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης  της  επίδρασης αυτού  του προτύπου στις οικονομικές  του 

καταστάσεις.  
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o Δ.Λ.Π.  1  «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων»:  Εφαρμόζεται  για  λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το 

γεγονός ότι μια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού εισοδήματος για κάθε 

στοιχείο  της  καθαρής  θέσης,  είτε  στην  κατάσταση  μεταβολών  ιδίων  κεφαλαίων  είτε  στις 

σημειώσεις  των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης  της 

επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

o Δ.Λ.Π.  27  «Ενοποιημένες  και  Ιδιαίτερες  Οικονομικές  Καταστάσεις»:  Εφαρμόζεται  για 

λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιουλίου  2010.  Η  αναθεώρηση  αυτή 

διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 27 

στο Δ.Λ.Π. 21 «Επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος», στο Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις 

σε συγγενείς επιχειρήσεις» και στο Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» έχουν μελλοντική 

εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε 

περίπτωση πρόωρης  εφαρμογής  του Δ.Λ.Π. 27. Ο Όμιλος βρίσκεται  στη διαδικασία  εξέτασης 

της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.  

o Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις»: Εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν  την ή μετά  την 1  Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει  καθοδήγηση όσον 

αφορά  την  εφαρμογή  των  αρχών  γνωστοποίησης  στο  Δ.Λ.Π.  34  και  προσθέτει  απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων.  Ο  Όμιλος  βρίσκεται  στη  διαδικασία  εξέτασης  της  επίδρασης  αυτού  του 

προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

2.2. Οι Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος  

 
Οι  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  και  του Ομίλου  για  την  περίοδο από 1/7/2009 

έως 30/6/2010  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.). 

 

Οι  λογιστικές  αρχές  και  μέθοδοι  που  χρησιμοποιήθηκαν  την  30/6/2010  είναι  ίδιες  με  αυτές  που 

χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  σύνταξη  των  ετησίων  οικονομικών  καταστάσεων  της  Εταιρείας  και  του 

Ομίλου  κατά την 30/6/2009.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern)  και  του  ιστορικού κόστους, με εξαίρεση την αποτίμηση των γηπέδων,  κτιρίων και 

μηχανημάτων στην εύλογη αξία.  
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Η  σύνταξη  των  οικονομικών  καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς  απαιτεί  όπως  η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  προβαίνει  σε  σημαντικές  παραδοχές  και 

λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, 

την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση 

χρήση.  Παρά  το  γεγονός  ότι  αυτοί  οι  υπολογισμοί  βασίζονται  στην  καλύτερη  δυνατή  γνώση  της 

Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες    τα πραγματικά αποτελέσματα 

μπορεί  τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι  εκτιμήσεις και οι  κρίσεις αξιολογούνται 

συνεχώς  και  βασίζονται  σε  εμπειρικά  δεδομένα  και  άλλους  παράγοντες,  συμπεριλαμβανομένων 

των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων.  

  

2.3. Ενοποίηση Θυγατρικών και Λογιστικές Αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των 

Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη Μητρική. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται  πλήρως  (μέθοδος  της  ολικής  ενοποίησης)  από  την  ημερομηνία  που  αποκτάται  ο 

έλεγχος  σε  αυτές  και  παύουν  να  ενοποιούνται  από  την  ημερομηνία  που  σταματά  να  υπάρχει 

έλεγχος. 

 

Η  εξαγορά θυγατρικών από  τον Όμιλο  λογιστικοποιείται  βάσει  της  μεθόδου  εξαγοράς.  Το  κόστος 

κτήσης  μιας  θυγατρικής  είναι  η  εύλογη  αξία  των  περιουσιακών  στοιχείων  που  δίδονται,  των 

μετοχών που εκδίδονται ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο των θυγατρικών και των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεμένου με 

τη συναλλαγή. 

 

Το  κόστος  εξαγοράς  πέραν  της  καθαρής  εύλογης  αξίας  των  αναγνωρίσιμων  περιουσιακών  

στοιχείων  και  υποχρεώσεων  που  αποκτήθηκαν,  καταχωρείται  ως  υπεραξία.  Μετά  την  αρχική 

καταχώρησή  της,  η  υπεραξία  επιμετράτε  στο  κόστος  μείον  οποιεσδήποτε  σωρευμένες  ζημιές 

απομείωσης.  Αν  το  συνολικό  κόστος  της  εξαγοράς  είναι  μικρότερο  από  την  εύλογη  αξία  των 

επιμέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απευθείας στα αποτελέσματα. 
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Η μη ελέγχουσα συμμετοχή  (δικαιώματα μειοψηφίας) καταχωρείται στα  ίδια κεφάλαια ξεχωριστά 

από  τα  ίδια  κεφάλαια  των μετόχων  της Μητρικής  κατά  την αναλογία  της στην εύλογη αξία. Η μη 

ελέγχουσα συμμετοχή στα αποτελέσματα του Ομίλου επίσης παρουσιάζεται ξεχωριστά. 

 

Τα  αποτελέσματα  των  εξαγοραζόμενων  ή  πωλούμενων  θυγατρικών  εντός  της  χρήσεως, 

περιλαμβάνονται  στην  ενοποιημένη  κατάσταση  αποτελεσμάτων  από  ή  έως  την  ημερομηνία 

εξαγοράς ή πώλησης αντίστοιχα. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις 

θυγατρικές  της  Μητρικής  εταιρείας.  Εξαίρεση  από  την  ενοποίηση  μπορεί  να  υπάρξει  στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι : α) ο έλεγχος προορίζεται να είναι προσωρινός, δηλαδή η 

θυγατρική  να  έχει  αποκτηθεί  με  σκοπό  τη  μεταγενέστερη  διάθεσή  της  εντός  12  μηνών  από  την 

απόκτησή της και β) η διοίκηση αναζητά ενεργώς έναν αγοραστή. 

 

Διεταιρικές  συναλλαγές,  ενδοεταιρικά  έσοδα  και  έξοδα,  ενδοεταιρικά  υπόλοιπα  και  μη 

πραγματοποιημένα  κέρδη  και  ζημιές  από  συναλλαγές  μεταξύ  των  εταιρειών  του  Ομίλου 

απαλείφονται. Οι οικονομικές καταστάσεις  των θυγατρικών καταρτίζονται με την ίδια ημερομηνία 

αναφοράς  της Μητρικής  και  έχουν προσαρμοστεί  κατάλληλα ώστε  να συντάσσονται  ομοιόμορφα 

βάσει των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 

 

2.4. Λειτουργικός Τομέας 

 

Ένας λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό μέρος μιας οικονομικής οντότητας:  

α.   που αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και 

να  αναλαμβάνει  έξοδα  (συμπεριλαμβανομένων  των  εσόδων  και  εξόδων  που  αφορούν 

συναλλαγές με άλλα συστατικά μέρη της ίδιας οικονομικής οντότητας), 

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 αποδόσεώς του, 

γ.   για το οποίο διατίθενται χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

 

Ένας λειτουργικός τομέας δύναται να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες για τις οποίες 

δεν έχει ακόμη έσοδα. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες εκκίνησης μπορούν να είναι λειτουργικοί 

τομείς πριν από την απόκτηση εσόδων. 
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Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο 

Όμιλος παρατίθενται κατωτέρω στη σημείωση 2 του 5ου κεφαλαίου. 

 

2.5. Συναλλαγματικές Μετατροπές 

 

α.  Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα  στοιχεία  των  οικονομικών  καταστάσεων  των  εταιρειών  του  Ομίλου  επιμετρούνται  και 

παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

β.  Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν 

κατά  την  ημερομηνία  των  συναλλαγών.  Κέρδη  και  ζημιές  από  συναλλαγματικές  διαφορές  που 

προκύπτουν από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 

κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  και  έως  την  ημερομηνία  του  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  τους  και  συνεπώς  καταχωρούνται  όπου  και  οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

2.6. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια 

 

Τα  παραγωγικά  ακίνητα  αποτιμώνται  στην  εύλογη  αξία  τους,  η  οποία  προσδιορίζεται    από 

ανεξάρτητους  εκτιμητές,  μειωμένες  κατά  τις  μεταγενέστερα  σωρευμένες  αποσβέσεις  και  ζημίες 

απομείωσης.  Τα  ακίνητα  αναπροσαρμόζονται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  ούτως  ώστε  οι 

αναπόσβεστες αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος του 

ισολογισμού. 

 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από αναπροσαρμογές 

στην  εύλογη  αξία  καταχωρούνται  κατευθείαν  στην  καθαρή  θέση  σε  αποθεματικό  με  τίτλο 

«Αποθεματικό  Εύλογης  αξίας»,  εκτός  εάν  αφορά  σε  αναστροφή  μειωτικής  αναπροσαρμογής 

(υποτίμησης)  του  ίδιου  περιουσιακού  στοιχείου  που  είχε  καταχωρηθεί  στα  έξοδα.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 
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Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα 

αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο. Η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου διαγράφεται είτε 

κατά τη διάθεσή του είτε όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη 

διάθεση  του  στοιχείου.  Το  κέρδος  ή  η  ζημιά  που  απορρέει  από  τη  διαγραφή  του  ενσώματου 

περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν ως εξής : 

α.  Γήπεδα  –  Κτήρια  /  Τεχνικές  Εγκαταστάσεις  και Μηχανήματα  – Μηχανολογικός  Εξοπλισμός: 

Εφαρμόστηκε  η  εναλλακτική  μέθοδος  όπως  ορίζεται  στο  Δ.Λ.Π.  16  και  ως  αξία  κτήσεως 

λήφθηκε η  εύλογη αξία τους  βάσει έκθεσης εκτίμησης της ανεξάρτητης εταιρείας CB Richard 

Ellies – Axies με ημερομηνία αναφοράς την 30/6/2008. 

β.  Τα Μεταφορικά Μέσα,  τα  Έπιπλα  και  ο  Λοιπός  Εξοπλισμός  αποτιμήθηκαν  σύμφωνα  με  τη 

βασική  μέθοδο  όπως  ορίζεται  στο  Δ.Λ.Π.  16,  δηλαδή  στην  αξία  της  τιμής  κτήσεώς  τους,  η 

οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 

προβλεπόμενες από τα Δ.Λ.Π.  αποσβέσεις. 

 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αναγνωρίζονται και επιμετρώνται 

(δηλαδή  αυξάνουν  τη  λογιστική  αξία  των  ενσωμάτων  παγίων)  μόνο  εάν  πιθανολογείται  ότι  θα 

εισρεύσουν στον Όμιλο οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα 

στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν 

ως  περιουσιακά  στοιχεία  αποτιμώνται  στο  κόστος  τους.  Οι  επισκευές  και  οι  συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

 

Τα  οικόπεδα  δεν  αποσβένονται.  Οι  αποσβέσεις  των  άλλων  στοιχείων  των  ενσώματων  παγίων 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:  

‐ Κτήρια         50 έτη 

‐ Εγκαταστάσεις σε κτήρια τρίτων  μέσα στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου μίσθωσης 

‐ Μηχανολογικός εξοπλισμός     13 ‐ 20 έτη 

‐ Μεταφορικά μέσα       5 ‐ 7 έτη 

‐ Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός    5 ‐ 7 έτη 

 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και η τυχόν υπολειμματική τους αξία αναθεωρούνται 

ετήσια και αναπροσαρμόζονται ανάλογα όπου και αν συντρέχουν λόγοι.  
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Οι δαπάνες απόσβεσης κάθε περιόδου καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. 

 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε 

ανάγκη απομείωσης των παγίων. 

 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα  που  αφορούν  στην  κατασκευή  στοιχείων  ενεργητικού 

κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

2.7. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της Υπεραξίας 

 

Τα  περιουσιακά στοιχεία  που υπόκεινται  σε απόσβεση  ελέγχονται  για απομείωση  της  αξίας  τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

 

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο 

για  την  πώληση  κόστος  και  της  αξίας  χρήσεως  του  περιουσιακού  στοιχείου.  Η  αξία  χρήσης 

προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως 

το ύψος της ανακτήσιμης. Αν σε μία μονάδα ταμειακών ροών περιλαμβάνεται και υπεραξία, τότε η 

αξία της εξαιρείται από τη λογιστική αξία της μονάδας και δεν θα υπολογιστεί ανακτήσιμο ποσό για 

την υπεραξία. 

 

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. Η ζημιά απομείωσης θα μειώσει πρώτα την 

υπεραξία που αντιστοιχεί στη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και στη συνέχεια θα μειώσει τα 

λοιπά περιουσιακά στοιχεία αναλογικά προς τη λογιστική τους αξία. 
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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  η  αναστροφή  της  ζημίας  απομείωσης  αυξάνει  το  αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

 

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

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 

 

2.8. Φορολογία 

 

α.  Φόρος Εισοδήματος 

Το ποσό της δαπάνης του φόρου εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα πληρωτέο φόρο όπως 

προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλέον της αναβαλλόμενης φορολογίας. Η τυχόν 

έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσεως μειώνει το 

ποσό της δαπάνης του φόρου εισοδήματος. 

 

Ο  τρέχων  πληρωτέος  φόρος  βασίζεται  στο  φορολογητέο  κέρδος  της  χρήσεως,  το  οποίο  διαφέρει 

από  το  καθαρό  λογιστικό  κέρδος  κατά  το  ποσό  επί  του  οποίου  υπολογίζεται  η  αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση ή φορολογική υποχρέωση.  

 

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού και ανέρχεται σε   25%. Βάσει των διατάξεων του Ν. 3697/2008, ο εν 

λόγω συντελεστής φόρου μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα από  τη διαχειριστική 

χρήση 2010  μέχρι  τη διαχειριστική  χρήση 2014,  στην οποία  και θα ανέρχεται σε 20%. Η  Εταιρεία 

κάνοντας χρήση της σχετικής διάταξης υπολόγισε την αναβαλλόμενη φορολογία επί της υπεραξίας 

των ακινήτων και των μηχανημάτων με βάση τον συντελεστή 20%. 
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β.  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 

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 μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Σε περίπτωση μεταβολής των φορολογικών συντελεστών 

από  χρήση  σε  χρήση,  πραγματοποιούνται  εντός  της  χρήσης  διορθώσεις  επί  της  αναβαλλόμενης 

φορολογίας που είχε υπολογιστεί στις προηγούμενες χρήσεις. 

 

Ο  αναβαλλόμενος  φόρος  εισοδήματος  υπολογίζεται  επίσης  για  τις  προσωρινές  διαφορές  που 

προκύπτουν  από  επενδύσεις  σε  θυγατρικές  και  συγγενείς,  με  εξαίρεση  την  περίπτωση  που  η 

αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 

διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

 

Η  λογιστική  αξία  της  απαίτησης  από  αναβαλλόμενη  φορολογία  εξετάζεται  σε  κάθε  ημερομηνία 

σύνταξης  οικονομικών  καταστάσεων  και  μειώνεται  στην  έκταση  που  δεν  είναι  πιθανή  η  ύπαρξη 

ικανών φορολογητέων κερδών που θα επιτρέψουν την ανάκτηση του συγκεκριμένου  περιουσιακού 

στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.  

 

Επίσης  σε  περίπτωση  που  οι  προσωρινές  φορολογικές  διαφορές  για  διάφορες  αιτίες  καταστούν 

οριστικές  τότε  δεν  πρέπει  να  λογίζονται  αναβαλλόμενοι  φόροι  και  η  ενδεχομένως  σχηματισμένη 

φορολογική απαίτηση μειώνεται αναλόγως.  

 

Η  αναβαλλόμενη  φορολογία  επιβαρύνει  τα  αποτελέσματα  της  περιόδου  εκτός  αν  πρόκειται  για 

περιπτώσεις  εγγραφών  που  αφορούν  απευθείας  στην  καθαρή  θέση,  οπότε  και  η  αναβαλλόμενη 

φορολογία που τους αναλογεί μεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

2.9. Επενδύσεις  

 
Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
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α.  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 

καταχωρούμενες στα αποτελέσματα 

Στην  κατηγορία  αυτή  καταχωρούνται  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  που 

αποκτώνται με σκοπό την αποκόμιση κέρδους. 

 

β.  Απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει  μη  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  με  πάγιες  ή 

προσδιορισμένες  εισπράξεις,  τα  οποία  δεν  διαπραγματεύονται  σε  ενεργές  αγορές. 

Δημιουργούνται όταν ο Όμιλος δίδει χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει 

πρόθεση  για  την  πώληση  αυτών  των  στοιχείων.  Η  αποτίμηση  των  βραχυπρόθεσμων  ποσών 

πραγματοποιείται  στην  ονομαστική  τους  αξία,  ενώ  των  μακροπρόθεσμων  στο  αναπόσβεστο 

υπόλοιπο  (μείον  τις  προβλέψεις  για  επισφαλείς  απαιτήσεις)  με  τη  μέθοδο  του  πραγματικού 

επιτοκίου. 

 

γ.  Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

Πρόκειται  για  τίτλους  που  έχουν  αποκτηθεί  με  πρόθεση  διαρκούς  κατοχής  χωρίς  όμως  να 

συντρέχει  ταυτόχρονα  και  η  δυνατότητα  άσκησης  ουσιώδους  επιρροής  ή  ελέγχου  επί  της 

εκδότριας εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση οι τίτλοι αυτοί αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Π. 32 και 39 ως μεσομακροπρόθεσμη  επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Η αποτίμηση των τίτλων αυτών πρέπει να γίνεται πάντα στην εύλογη αξία (fair value) εκτός αν η 

αξία  αυτή  δεν  είναι  δυνατόν  να  προσδιοριστεί  με  αξιόπιστο  τρόπο,  οπότε  οι  τίτλοι  αυτοί 

εξακολουθούν  να  εμφανίζονται  στο  κόστος  κτήσεως  και  παρέχονται  οι  σχετικές  πληροφορίες 

που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π. 32. 

Οι  εκάστοτε  διαφορές  εύλογης  αξίας  (διαφορές  αποτίμησης)  λογίζονται  ανάλογα  με  τον 

χαρακτηρισμό στον οποίο έχουν ενταχθεί. 

Αν  οι  τίτλοι  έχουν  ενταχθεί  στο  χαρακτηρισμό  «available  for  sale»  (προς  μελλοντική  πώληση), 

τότε οι διαφορές αποτίμησης καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Αν  οι  τίτλοι  έχουν  ενταχθεί  στο  χαρακτηρισμό  «financial  assets  at  fair  value  through  profit or 

loss» (χρηματοπιστωτικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων) τότε οι διαφορές 

αποτίμησης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
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2.10. Αποθέματα 

 

Τα  από  αγορά  προερχόμενα  αποθέματα  (εμπορεύματα)  αποτιμήθηκαν  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.  2 

στην  κατ'  είδος  χαμηλότερη  τιμή,  μεταξύ  της  τιμής  κτήσης  και  της  καθαρής αξίας  ρευστοποίησής 

τους.  

 

Η  τιμή  κτήσεως  όλων  των  αποθεμάτων  προσδιορίστηκε  με  τη  μέθοδο  του  μέσου  σταθμικού 

κόστους, η οποία ακολουθείται παγίως.  

 

Το κόστος των ετοίμων προϊόντων συμπεριλαμβάνει τα άμεσα κόστη των υλικών, τα άμεσα κόστη 

παραγωγής  και  την  κατάλληλη  κατανομή  των  σταθερών  και  μεταβλητών  γενικών  εξόδων 

παραγωγής σύμφωνα με την κανονική παραγωγική δυναμικότητα. Το κόστος των αποθεμάτων δεν 

περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 

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

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

συντρέχει περίπτωση. 

 

Τα  αναλώσιμα  υλικά  και  τα  ανταλλακτικά  γενικής  χρήσεως  περιλαμβάνονται  στα  αποθέματα  και 

εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσής τους. 

 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται  για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή 

κυκλοφοριακή  ταχύτητα.  Οι  μειώσεις  της  αξίας  των  αποθεμάτων  στην    καθαρή  ρευστοποιήσιμη 

αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την 

περίοδο που εμφανίζονται. 

 

2.11. Απαιτήσεις από Πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο  αναπόσβεστο  κόστος  με  τη  χρήση  πραγματικού  επιτοκίου  αφαιρουμένων  και  των  ζημιών 

απομείωσης  (απώλεια  από  επισφαλείς  απαιτήσεις).  Οι  ζημιές  απομείωσης  αναγνωρίζονται  όταν 

υπάρχει  αντικειμενική  απόδειξη  ότι  ο  Όμιλος  δεν  είναι  σε  θέση  να  εισπράξει  όλα  τα  ποσά  που 

οφείλονται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά 

μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων ταμειακών 
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ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

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 υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.13. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. 

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας 

και του Ομίλου, έως ότου αυτές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων 

μετοχών  καθαρό  από  άμεσα  έξοδα  συναλλαγής  και  από  φόρους,  αν  συντρέχει  περίπτωση, 

εμφανίζεται ως αποθεματικό στην καθαρή θέση. 

 

2.14. Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες  της  ιδιοκτησίας διατηρούνται 

από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 

 

Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

Εισπράξεις  που  προκύπτουν  από  λειτουργικές  μισθώσεις  καταχωρούνται  ως  έσοδα  με  βάση  την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Πληρωμές  μισθωμάτων  βάσει  λειτουργικών  μισθώσεων  καταχωρούνται  στα  έξοδα  με  βάση  την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Περιουσιακά  στοιχεία  που  κατέχονται  βάσει  χρηματοδοτικών  μισθώσεων  καταχωρούνται  ως 

περιουσιακά στοιχεία  του Ομίλου  και  αποτιμώνται  κατά  την  σύναψη  της  μίσθωσης,  στην  εύλογη 

αξία τους ή εφόσον είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η 

σχετική  υποχρέωση  στον  εκμισθωτή  καταχωρείται  στον  ισολογισμό  ως  υποχρέωση  από 
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χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε 

καταβολή  υποχρέωσης  με  τρόπο  που  να  δίνει  σταθερό  επιτόκιο  στο  εκάστοτε  υπόλοιπο  της 

υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άμεσα με 

περιουσιακό στοιχείο. 

 

2.15. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν όλες  τις υποχρεώσεις  των οποίων η προθεσμία 

πληρωμής ή η περίοδος εξόφλησης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 

2.16. Δανεισμός 

 

Τα  δάνεια  ταξινομούνται  ως  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  και  αποτιμούνται  στην  εύλογη  αξία 

τους,  μειωμένη  με  τα  τυχόν  άμεσα  έξοδα  για  την  πραγματοποίηση  της  συναλλαγής,  ενώ  όσες 

τραπεζικές  υποχρεώσεις  λήγουν  μετά  το  τέλος  του  επομένου  έτους  ταξινομούνται  ως 

μακροπρόθεσμες. 

 

2.17. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 

Ο  Όμιλος  εκτίθεται  σε  διάφορους  χρηματοοικονομικούς  κινδύνους,  όπως  κινδύνους  αγοράς 

(μεταβολές σε συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  επιτόκια),  πιστωτικό  κίνδυνο  και  κίνδυνο ρευστότητας.  

Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης  των  κινδύνων  του Ομίλου έχει  στόχο  να  ελαχιστοποιήσει  τις 

αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση του 

Ομίλου.  Η  διαχείριση  του  κινδύνου  παρακολουθείται  από  τη  Διεύθυνση  Χρηματοοικονομικής 

Διαχείρισης. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  ή  συναλλαγές  που  δεν  σχετίζονται  με  τις  εμπορικές,  επενδυτικές  ή  δανειοληπτικές 

δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονομικής θέσης 

περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
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Ο  Όμιλος  δεν  χρησιμοποιεί  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  με  στόχο  την  αντιστάθμιση 

ανάληψης κινδύνων, αλλά ούτε και συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν 

να τον εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος  εκτίθεται σε  κίνδυνο μεταβολής  της  ισοτιμίας  του Δολαρίου Αμερικής προς  το  Ευρώ 

κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι διεθνείς τιμές του εκκοκκισμένου βάμβακος και των νημάτων 

καθορίζεται  σε  Δολάρια  Αμερικής.  Έτσι  φθηνό  Δολάριο  Αμερικής  σε  σχέση  με  το  Ευρώ 

δυσκολεύει  την  κερδοφορία  του  Ομίλου,  λόγω  του  ότι  αυτός  αναγκάζεται,  εξ’  αιτίας  του 

διεθνούς  ανταγωνισμού  να  πουλάει φθηνότερα  σε  Ευρώ.  Το  αντίθετο  ισχύει  όταν  το  Δολάριο 

Αμερικής σε σχέση με το Ευρώ ακριβαίνει. 

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο  Όμιλος  φροντίζει  να  μην  εκτίθεται  σε  μεγάλο  βαθμό  στον  κίνδυνο  αυτό,  επιλέγοντας 

φερέγγυους πελάτες. 

 

Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   

 

Ειδική μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα 

πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για 

ζημίες  από  απαξίωση.  Στο  τέλος  του  έτους  η  διοίκηση  θεώρησε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένας 

ουσιαστικός  πιστωτικός  κίνδυνος,  που  να  μην  καλύπτεται  ήδη  από  κάποια  εξασφάλιση  ή  από 

πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

 

Επίσης  όσον  αφορά  προϊόντα  καταθέσεων,  ο  Όμιλος  συναλλάσσεται  μόνο  με  αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων, 

άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων καθώς και πιστωτικών περιθωρίων για την άμεση άντληση 

κεφαλαίων από την τραπεζική αγορά.   
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4. Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο  κίνδυνος  επιτοκίων προκύπτει  λόγω  της  μεταβολής  που μπορεί  να  επέλθει  στις  αγορές  των 

επιτοκίων. Για την μείωση του κινδύνου αυτού η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις 

εξελίξεις  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  προβεί  εγκαίρως  στη  λήψη  των  αναγκαίων  για  το 

συγκεκριμένο σκοπό μέτρων. 

 

Τα  λειτουργικά  έσοδα  και  οι  ταμιακές  ροές  του  Ομίλου  δεν  επηρεάζονται  σημαντικά  από  τις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις 

παρακολουθείται  σε  προϋπολογιστική  βάση.  Πολιτική  του  Ομίλου  είναι  να  παρακολουθεί 

διαρκώς  τις  τάσεις  των  επιτοκίων  καθώς  και  τις  χρηματοδοτικές  ανάγκες  του  προκειμένου  να 

είναι  σε  θέση  να προβεί  εγκαίρως  στη  λήψη  των αναγκαίων αποφάσεων  για  το  συγκεκριμένο 

σκοπό. 

 

Ο Όμιλος  χρηματοδοτεί  τις  επενδύσεις  καθώς  και  τις  ανάγκες  του  σε  κεφάλαια  κίνησης  μέσω 

τραπεζικού  δανεισμού,  με  αποτέλεσμα  να  επιβαρύνει  τα  αποτελέσματά  του  με  χρεωστικούς 

τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR) θα 

έχουν  αρνητική  επίπτωση  στα  αποτελέσματα  καθώς  ο  Όμιλος  θα  επιβαρύνεται  με  επιπλέον 

κόστος δανεισμού. 

 

Όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια.   Οι ανανεώσεις των 

επιτοκίων  των  βραχυπρόθεσμων  δανείων  είναι  για  διάστημα  1‐3  μηνών  και  των 

μακροπροθέσμων  για  διάστημα  3‐6  μηνών.    Αυτό  δίνει  την  δυνατότητα  στον  Όμιλο  να 

αποφεύγει μερικώς  τον  κίνδυνο από μεγάλες διακυμάνσεις  επιτοκίων. Η διοίκηση  του Ομίλου 

πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων. 

 

5.  Άλλοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

Πέραν  των  προαναφερόμενων  κινδύνων  ο  Όμιλος  αντιμετωπίζει  επίσης  τους  παρακάτω 

κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από  εξωγενείς  παράγοντες: 

• Εξάρτηση  του  εκκοκκιστηρίου  του  Ομίλου  στις  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις  και  τους 

φυσικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα αγροτικά προϊόντα. 

• Περαιτέρω  επιδείνωση  της  παγκόσμιας  οικονομίας  με  αρνητικές  επιπτώσεις  στην 

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

Η  διοίκηση  του  Ομίλου  αποδεδειγμένα  παρακολουθεί,  ενεργά  τις  τάσεις  σε  κάθε  αγορά  και 

αντιδρά άμεσα για την προσαρμογή του στις εκάστοτε συνθήκες. 
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2.18. Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

 

Οι  Εταιρείες  του Ομίλου  δημιουργούν πρόβλεψη  για αποζημίωση προσωπικού  λόγω  εξόδου από 

την  υπηρεσία  για  όλους  τους  εργαζομένους  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  που  αναμένεται  να 

αφυπηρετήσουν λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20 ο Όμιλος καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή 

απολυόμενους  υπαλλήλους  της,  το  δε  ύψος  των  σχετικών  αποζημιώσεων  εξαρτάται  από  τα  έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να 

καταβληθεί  είναι  ίσο  µε  το  40%  του  σχετικού  ποσού  που  θα  καταβάλλονταν  σε  περίπτωση 

απόλυσης.  Τα προγράµµατα  για παροχές στους  εργαζομένους όσον αφορά  την αποζημίωση κατά 

την έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το 

Δ.Λ.Π. 19 – «Παροχές Εργαζομένων».  

 

Η  υποχρέωση  που  καταχωρείται  στον  ισολογισμό  για  τα  προγράµµατα  καθορισµένων  παροχών 

είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, οι μεταβολές που προκύπτουν 

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

της  καθορισμένης  παροχής  υπολογίζεται  ετησίως  από  ανεξάρτητο  αναλογιστή  µε  την  χρήση  της 

μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).   

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

 

2.19. Αναγνώριση Εσόδων 

 
Τα  έσοδα  αποτιμώνται  στην  εύλογη  αξία  των  πωλήσεων  αγαθών  και  παροχής  υπηρεσιών,  προ 

Φ.Π.Α.  και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον 

Όμιλο διαγράφονται πλήρως. 

 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α.  Πωλήσεις αγαθών 

 Οι  πωλήσεις  αγαθών  αναγνωρίζονται  όταν  ο  Όμιλος  παραδίδει  τα  αγαθά  στους  πελάτες,  τα 

αγαθά  γίνονται  αποδεκτά  από  αυτούς  και  η  είσπραξη  της  απαίτησης  είναι  εύλογα 

εξασφαλισμένη.  
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β.  Παροχή υπηρεσιών 

Τα  έσοδα  από  παροχή  υπηρεσιών  λογίζονται  με  βάση  το  στάδιο  ολοκλήρωσης  της  υπηρεσίας 

εφόσον  το  αποτέλεσμα  της  συναλλαγής  μπορεί  να  εκτιμηθεί  αξιόπιστα  σε  σχέση  με  το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος παρεχομένων υπηρεσιών. 

 
γ.   Έσοδα από τόκους 

Τα  έσοδα  από  τόκους  αναγνωρίζονται  βάσει  χρονικής  αναλογίας  και  με  την  χρήση  του 

πραγματικού επιτοκίου.  

 
δ.  Μερίσματα 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 
 

2.20. Διανομή Μερισμάτων 

 

Η  διανομή  των  μερισμάτων  στους  Μετόχους  της  Μητρικής  καταχωρείται  ως  υποχρέωση  στις 

Οικονομικές  Καταστάσεις  όταν  η  διανομή  εγκρίνεται  από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των 

Μετόχων. 

 
 

2.21. Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 

Ο  Όμιλος  αναγνωρίζει  τις  κρατικές  επιχορηγήσεις  οι  οποίες  ικανοποιούν  αθροιστικά  τα    εξής 

κριτήρια:   

α)  Υπάρχει  τεκμαιρόμενη  βεβαιότητα  ότι    η    επιχείρηση  έχει  συμμορφωθεί  ή  πρόκειται  να 

συμμορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και 

 β) υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

 

Οι  επιχορηγήσεις  που  αφορούν  έσοδα  καταχωρούνται  µε  συστηματικό  τρόπο  στα 

αποτελέσματα µε βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων µε  τα αντίστοιχα κόστη 

τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται αφαιρετικά της λογιστικής 

αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
 
1. Μεταβολές κονδυλίων προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων 

 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία προέβησαν στην τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων των 

δύο προγενέστερων χρήσεων (έναρξη εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α.) λόγω διόρθωσης λογιστικού λάθους 

με βάση το Δ.Λ.Π. 8.  

 
Οι  τροποποιήσεις  οφείλονται  στην  διόρθωση  του  συμψηφισμού  της  αξίας  των  κρατικών 

επιχορηγήσεων από την λογιστική αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων, 

καθώς  επίσης  και  στις  μεταβολές  των  επιμέρους  κονδυλίων  των  οικονομικών  καταστάσεων  που 

δημιούργησε η προαναφερόμενη διόρθωση. 

 
Οι  τροποποιήσεις  που  διενεργήθηκαν,  επηρέασαν  τους  παρακάτω  τομείς  των  οικονομικών 

καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας: 

• Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία. 

• Υπεραξία συμμετοχής. 

• Λοιπές απαιτήσεις. 

• Αποθεματικά εύλογης αξίας. 

• Αποσβέσεις χρήσεως. 

• Αναβαλλόμενη φορολογία (απαιτήσεις – υποχρεώσεις). 

• Κέρδη / ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ). 

 
Στη  συνέχεια παρατίθενται  πίνακες  με  τις  μεταβολές  που  επήλθαν  στα  κονδύλια  της  κατάστασης 

συνολικών  εσόδων  και  των  ιδίων  κεφαλαίων  ιδιοκτητών  της  μητρικής,  των  δύο  προηγούμενων 

χρήσεων,  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας.  Οι  λοιπές  μεταβολές  εμφανίζονται  αναλυτικά  στις 

επιμέρους σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 
   

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
        

Κόστος πωλήσεων   36.312.655,13  32.132.683,06  25.218.887,89  33.943.830,01  27.301.708,21 
        

Αποτελέσματα μετά από φόρους  
αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής  ‐1.235.699,56  ‐676.794,50  ‐2.445.207,39  ‐1.476.238,83  ‐3.352.405,52 

        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής  2.058.446,83  3.292.396,09  3.969.190,59  9.656.991,94  11.059.641,56 
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
        

Κόστος πωλήσεων   11.689.644,85  11.281.304,63  12.073.782,92  11.292.257,82  12.084.736,12 
        

Αποτελέσματα μετά από φόρους  
αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής  785.439,86  551.010,23  ‐1.526.255,40  542.795,34  ‐1.534.470,30 

        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής   6.224.592,66  5.439.152,80  4.888.142,57  5.860.850,75  5.318.055,41 

        
 

Στη παρούσα έκθεση παρατίθενται σχετικοί πίνακες με τις μεταβολές κονδυλίων των προηγούμενων 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι αντίστοιχες επεξηγηματικές τους σημειώσεις. 

 
 
2. Πληροφόρηση κατά Λειτουργικό Τομέα 

 

Α.  Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – λειτουργικοί τομείς 

 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου διαχωρίζονται στους παρακάτω τομείς: 

 

α)  Βιομηχανική δραστηριότητα: 

 Εκκόκκιση και εμπορία εκκοκκισμένο βάμβακος και βαμβακόσπορου 

 Παραγωγή και εμπορία νημάτων  

 Παραγωγή και εμπορία υφασμάτων 

 

β)  Εμπορική δραστηριότητα: 

 Αγορά και εμπορία εκκοκκισμένο βάμβακος και βαμβακόσπορου  

 Αγορά και εμπορία νημάτων 

 

Μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες ή συνεργασίες και 

οι  τυχόν μεταξύ τους διατομεακές συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους που 

επικρατούν κάθε φορά και εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω αγοράς.    

 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πληροφορίες για τα έσοδα και κέρδη, καθώς και κάποιες 

πληροφορίες  σχετικά  με  τα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις  υποχρεώσεις  που  αφορούν  τους 
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προαναφερόμενους  τομείς  δραστηριότητας  για  τον  Όμιλο  και  την  Εταιρεία,  για  την  περίοδο  που 

έληξε την 30/6/2010 και 30/6/2009 αντίστοιχα.  

 

Ακολουθούν αναλυτικοί επεξηγηματικοί πίνακες πληροφόρησης κατά τομέα ως εξής: 

 

i. Ανάλυση κύκλου εργασιών, λειτουργικού αποτελέσματος κλπ. κατά δραστηριότητα 

ii. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία κατά τομέα 

iii. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία κατά τομέα 

iv. Υποχρεώσεις κατά τομέα 

 

 

i. Ανάλυση κύκλου εργασιών, λειτουργικού αποτελέσματος κ.λ.π. κατά δραστηριότητα 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2010 

                 
Καθαρές πωλήσεις     Πλέον / Μείον  Κέρδη / 

Δραστηριότητα  Εσωτερικού  Εξωτερικού  Σύνολα  Λειτουργικό  Χρηματοοικονομικά  Ζημίες 
   Χονδρικές  Εντός Ε.Ε.  Πωλήσεων  Αποτέλεσμα  έσοδα / έξοδα  προ φόρων 
                    
α) Βιομηχανική  10.478.159,97  20.766.781,95  31.244.941,92  ‐2.925.872,59  ‐1.248.881,37  ‐4.174.753,96 
                    
β) Εμπορική   4.865.009,21  355.462,92  5.220.472,13  63.478,06  ‐17.898,83  45.579,23 

Σύνολα  15.343.169,18  21.122.244,87  36.465.414,05  ‐2.862.394,53  ‐1.266.780,20  ‐4.129.174,73 

Πλέον/Μείον: Φόροι  1.455.568,53 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους  ‐2.673.606,20 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2009 

                 
Καθαρές πωλήσεις     Πλέον / Μείον  Κέρδη / 

Δραστηριότητα  Εσωτερικού  Εξωτερικού  Σύνολα  Λειτουργικό  Χρηματοοικονομικά  Ζημίες 
   Χονδρικές  Εντός Ε.Ε.  Πωλήσεων  Αποτέλεσμα  έσοδα / έξοδα  προ φόρων 
                    
α) Βιομηχανική  13.171.369,77  14.440.127,68  27.611.497,45  ‐112.147,86  ‐2.434.681,83  ‐2.546.829,69 
                    
β) Εμπορική   5.293.845,86  708.846,55  6.002.692,41  94.724,97  ‐79.530,97  15.194,00 

Σύνολα  18.465.215,63  15.148.974,23  33.614.189,86  ‐17.422,89  ‐2.514.212,80  ‐2.531.635,69 

Πλέον/Μείον: Φόροι  978.009,76 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους  ‐1.553.625,93 
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Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2010 

                 
Καθαρές πωλήσεις     Πλέον / Μείον  Κέρδη / 

Δραστηριότητα  Εσωτερικού  Εξωτερικού  Σύνολα  Λειτουργικό  Χρηματοοικονομικά  Ζημίες 
   Χονδρικές  Εντός Ε.Ε.  Πωλήσεων  Αποτέλεσμα  έσοδα / έξοδα  προ φόρων 
                    
α) Βιομηχανική  7.543.628,20  4.456.011,46  11.999.639,66  1.431.976,75  ‐403.772,81  1.028.203,94 
                    
β) Εμπορική   2.181.825,17  0,00  2.181.825,17  26.529,79  ‐7.480,57  19.049,22 

Σύνολα  9.725.453,37  4.456.011,46  14.181.464,83  1.458.506,54  ‐411.253,38  1.047.253,16 

Πλέον/Μείον: Φόροι  ‐261.813,30 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους  785.439,86 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2009 

                 
Καθαρές πωλήσεις     Πλέον / Μείον  Κέρδη / 

Δραστηριότητα  Εσωτερικού  Εξωτερικού  Σύνολα  Λειτουργικό  Χρηματοοικονομικά  Ζημίες 
   Χονδρικές  Εντός Ε.Ε.  Πωλήσεων  Αποτέλεσμα  έσοδα / έξοδα  προ φόρων 
                    
α) Βιομηχανική  9.097.445,22  601.240,16  9.698.685,38  1.324.987,41  ‐899.644,85  425.342,56 
                    
β) Εμπορική   3.239.484,92  0,00  3.239.484,92  57.965,44  ‐52.951,73  5.013,71 

Σύνολα  12.336.930,14  601.240,16  12.938.170,30  1.382.952,85  ‐952.596,58  430.356,27 

Πλέον/Μείον: Φόροι  120.653,96 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους  551.010,23 

 

 

 

ii. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία κατά τομέα 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
           

   ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Δραστηριότητα  30/6/2010   30/6/2009  30/6/2009   30/6/2010  30/6/2009  30/6/2009 

(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ)  (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
                    
α) Βιομηχανική  30.681.691,68  31.529.793,03  49.282.714,56  8.853.833,98  9.110.582,53  9.620.037,46 
                    
β) Εμπορική   253.487,92  260.494,81  407.167,01  283.249,62  291.463,45  307.761,80 

Σύνολα  30.935.179,60  31.790.287,84  49.689.881,57  9.137.083,60  9.402.045,98  9.927.799,26 
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iii. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία κατά τομέα 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
        
   ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Δραστηριότητα  30/6/2010   30/6/2009  30/6/2009   30/6/2010  30/6/2009  30/6/2009 

(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ)  (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
                    
α) Βιομηχανική  21.305.711,51  29.031.325,00  28.117.064,37  5.800.984,46  7.980.780,89  7.980.780,89 
                    
β) Εμπορική   637.328,16  845.998,89  759.448,85  520.231,94  715.715,96  715.715,96 

Σύνολα  21.943.039,67  29.877.323,89  28.876.513,22  6.321.216,40  8.696.496,85  8.696.496,85 

 Ακατανέμητα  2.290.080,46  2.290.080,46  0,00  9.792.900,00  9.792.900,00  9.792.900,00 

Γενικά σύνολα  24.233.120,13  32.167.404,35  28.876.513,22  16.114.116,40  18.489.396,85  18.489.396,85 

 
 

iv. Υποχρεώσεις κατά τομέα 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
        
   ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Δραστηριότητα  30/6/2010   30/6/2009  30/6/2009   30/6/2010  30/6/2009  30/6/2009 

(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ)  (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
                    
α) Βιομηχανική  50.015.044,12  56.043.060,79  58.435.955,64  18.394.091,14  21.705.891,22  21.806.487,36 
                    
β) Εμπορική   742.528,80  832.048,69  867.575,03  632.516,20  746.398,81  749.858,00 

Σύνολα  50.757.572,92  56.875.109,48  59.303.530,67  19.026.607,34  22.452.290,03  22.556.345,36 

 

 



                      

 

3. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

 
i. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΗΣ 30.06.2009 (ΟΜΙΛΟΣ) 

 
 
 

         Μηχανήματα        Ακινητοποιήσεις    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Γήπεδα ‐   Κτίρια και 
Τεχνικές 

εγκατ/σεις  Μεταφορικά   Έπιπλα και   υπό εκτέλεση &  λα Γενικά Σύνο

   Οικόπεδα  τεχνικά έργα 
και λοιπός 
μηχ/κος  μέσα 

λοιπός 
εξοπλισμός  προκαταβολές    

             εξοπλισμός             

                       

Δημοσιευμένα υπόλοιπα 30/6/2008:                     

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  5.278.983,75  16.147.222,52  30.921.867,60  754.595,06  1.508.182,79  0,00  54.610.851,72 

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  316.612,21  2.157.339,60  630.786,79  815.434,53  0,00  3.920.173,13 

Δημοσιευμένα αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2008  5.278.983,75  15.830.610,31  28.764.528,00  123.808,27  692.748,26  0,00  50.690.678,59 

                       

Δημοσιευμένα υπόλοιπα 30/6/2009:                     

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2009  5.278.983,75  16.275.507,02  32.071.717,29  779.840,06  1.937.747,72  0,00  56.343.795,84 

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2009  0,00  633.224,42  4.314.679,20  652.741,93  1.053.268,72  0,00  6.653.914,27 

Δημοσιευμένα αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2009  5.278.983,75  15.642.282,60  27.757.038,09  127.098,13  884.479,00  0,00  49.689.881,57 

 (συνέχεια πίνακα σε επόμενη σελίδα)                      
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         Μηχανήματα        Ακινητοποιήσεις    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Γήπεδα ‐   Κτίρια και 
Τεχνικές 

εγκατ/σεις  Μεταφορικά   Έπιπλα και   υπό εκτέλεση &  λα Γενικά Σύνο

   Οικόπεδα  τεχνικά έργα 
και λοιπός 
μηχ/κος  μέσα 

λοιπός 
εξοπλισμός  προκαταβολές    

(συνέχεια πίνακα από προηγούμενη σελίδα)              εξοπλισμός             

                       

Αναμορφωμένα υπόλοιπα 30/6/2008:                     

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  5.278.983,75  16.147.222,52  30.921.867,60  754.595,06  1.508.182,79  0,00  54.610.851,72 

                       

Δ.Λ.Π. 8  0,00         ‐6.775.900,17 ‐15.811.942,59 ‐47.003,41 ‐372.928,10  1.194.590,98 ‐21.813.183,29 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  5.278.983,75  9.371.322,35  15.109.925,01  707.591,65  1.135.254,69  1.194.590,98  32.797.668,43 

                       

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  316.612,21  2.157.339,60  630.786,79  815.434,53  0,00  3.920.173,13 

Δ.Λ.Π. 8  0,00       ‐254.416,90 ‐1.785.932,78  ‐7.340,82 ‐54.752,11  0,00 ‐2.102.442,61 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  62.195,31  371.406,82  623.445,97  760.682,42  0,00  1.817.730,52 

                    

Αναμορφωμένη αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2008  5.278.983,75  9.309.127,04  14.738.518,19  84.145,68  374.572,27  1.194.590,98  30.979.937,91 

                       

                    

Αναμορφωμένα υπόλοιπα 30/6/2009:                     

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  5.278.983,75  9.371.322,35  15.109.925,01  707.591,65  1.135.254,69  1.194.590,98  32.797.668,43 

Προσθήκες χρήσεως  0,00  128.284,50  1.149.849,69  25.245,00  429.564,93  0,00  1.732.944,12 

Μειώσεις χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Δ.Λ.Π. 8  0,00  0,00  1.194.590,98  0,00  0,00  ‐1.194.590,98  0,00 

Αναμορφωμένη αξία κτήσεως 30/6/2009  5.278.983,75  9.499.606,85  17.454.365,68  732.836,65  1.564.819,62  0,00  34.530.612,55 

(συνέχεια πίνακα σε επόμενη σελίδα) 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 66 



                      

         Μηχανήματα        Ακινητοποιήσεις    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Γήπεδα ‐   Κτίρια και 
Τεχνικές 

εγκατ/σεις  Μεταφορικά   Έπιπλα και   υπό εκτέλεση &  λα Γενικά Σύνο

   Οικόπεδα  τεχνικά έργα 
και λοιπός 
μηχ/κος  μέσα 

λοιπός 
εξοπλισμός  προκαταβολές    

(συνέχεια πίνακα από προηγούμενη σελίδα)              εξοπλισμός             
  

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  62.195,31  371.406,82  623.445,97  760.682,42  0,00  1.817.730,52 

Αποσβέσεις χρήσεως  0,00  316.612,21  2.157.339,60  21.955,14  237.834,19  0,00  2.733.741,14 

Μειώσεις χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Δ.Λ.Π. 8  0,00       ‐168.519,87 ‐1.581.662,53  ‐5.003,76 ‐55.960,79  0,00 ‐1.811.146,95 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2009  0,00  210.287,65  947.083,89  640.397,35  942.555,82  0,00  2.740.324,71 

                    

Αναμορφωμένη αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2009  5.278.983,75  9.289.319,20  16.507.281,79  92.439,30  622.263,80  0,00  31.790.287,84 

Υπόλοιπα 30/6/2010:                     

Αναμορφωμένη αξία κτήσεως 30/6/2009  5.278.983,75  9.499.606,85  17.454.365,68  732.836,65  1.564.819,62  0,00  34.530.612,55 

Προσθήκες χρήσεως  0,00  61.164,81  1.084.793,69  6.173,03  198.904,59  0,00  1.351.036,12 

Μειώσεις χρήσεως  0,00       ‐27.298,33 ‐1.164.575,36  0,00 ‐61.986,99  0,00 ‐1.253.860,68 

Αξία κτήσεως 30/6/2010  5.278.983,75  9.533.473,33  17.374.584,01  739.009,68  1.701.737,22  0,00  34.627.787,99 

                    

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2009  0,00  210.287,65  947.083,89  640.397,35  942.555,82  0,00  2.740.324,71 

Αποσβέσεις χρήσεως  0,00  120.200,39  592.879,65  20.117,40  219.086,24  0,00  952.283,68 

Μειώσεις χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2010  0,00  330.488,04  1.539.963,54  660.514,75  1.161.642,06  0,00  3.692.608,39 
                       

Αναπόσβεστα υπόλοιπα 30/6/2010  5.278.983,75  9.202.985,29  15.834.620,47  78.494,93  540.095,16  0,00  30.935.179,60 

                       

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 67 



                      

 
ii. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΗΣ 30.06.2009 (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

 
 

         Μηχανήματα        Ακινητοποιήσεις    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Γήπεδα ‐   Κτίρια και 
Τεχνικές 

εγκατ/σεις  Μεταφορικά   Έπιπλα και   υπό εκτέλεση &  α Γενικά Σύνολ

   Οικόπεδα  τεχνικά έργα 
και λοιπός 
μηχ/κος  μέσα 

λοιπός 
εξοπλισμός  προκαταβολές    

             εξοπλισμός             

                       

Δημοσιευμένα υπόλοιπα 30/6/2008:                     

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  3.188.733,75  4.582.104,47  2.583.545,35  532.212,44  228.351,98  0,00  11.114.947,99 

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  89.845,19  180.247,35  499.937,32  206.990,81  0,00  977.020,67 

Δημοσιευμένα αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2008  3.188.733,75  4.492.259,28  2.403.298,00  32.275,12  21.361,17  0,00  10.137.927,32 

                       

Δημοσιευμένα υπόλοιπα 30/6/2009:                     

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2009  3.188.733,75  4.582.104,47  2.635.545,35  557.457,44  230.239,98  0,00  11.194.080,99 

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2009  0,00  179.690,38  360.494,70  509.168,95  216.927,70  0,00  1.266.281,73 

Δημοσιευμένα αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2009  3.188.733,75  4.402.414,09  2.275.050,65  48.288,49  13.312,28  0,00  9.927.799,26 

                       

                       

Αναμορφωμένα υπόλοιπα 30/6/2008:                     

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  3.188.733,75  4.582.104,47  2.583.545,35  532.212,44  228.351,98  0,00  11.114.947,99 

                       

Δ.Λ.Π. 8  0,00   ‐626.551,66  0,00  0,00  0,00  0,00 ‐626.551,66 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  3.188.733,75  3.955.552,81  2.583.545,35  532.212,44  228.351,98  0,00  10.488.396,33 

 (συνέχεια πίνακα σε επόμενη σελίδα)                      
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 68 



                      

         Μηχανήματα        Ακινητοποιήσεις    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Γήπεδα ‐   Κτίρια και 
Τεχνικές 

εγκατ/σεις  Μεταφορικά   Έπιπλα και   υπό εκτέλεση &  λα Γενικά Σύνο

   Οικόπεδα  τεχνικά έργα 
και λοιπός 
μηχ/κος  μέσα 

λοιπός 
εξοπλισμός  προκαταβολές    

 (συνέχεια πίνακα από προηγούμενη σελίδα)              εξοπλισμός             
                       

Δημοσιευμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  89.845,19  180.247,35  499.937,32  206.990,81  0,00  977.020,67 

Δ.Λ.Π. 8  0,00   ‐89.845,19  0,00  0,00  0,00  0,00 ‐89.845,19 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  0,00  180.247,35  499.937,32  206.990,81  0,00  887.175,48 

                    

Αναμορφωμένη αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2008  3.188.733,75  3.955.552,81  2.403.298,00  32.275,12  21.361,17  0,00  9.601.220,85 

                    

Αναμορφωμένα υπόλοιπα 30/6/2009:                     

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αξίας κτήσεως 30/6/2008  3.188.733,75  3.955.552,81  2.583.545,35  532.212,44  228.351,98  0,00  10.488.396,33 

Προσθήκες χρήσεως  0,00  0,00  52.000,00  25.245,00  1.888,00  0,00  79.133,00 

Μειώσεις χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Δ.Λ.Π. 8  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αναμορφωμένη αξία κτήσεως 30/6/2009  3.188.733,75  3.955.552,81  2.635.545,35  557.457,44  230.239,98  0,00  10.567.529,33 

                    

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2008  0,00  0,00  180.247,35  499.937,32  206.990,81  0,00  887.175,48 

Αποσβέσεις χρήσεως  0,00  89.845,19  180.247,35  9.231,63  9.936,89  0,00  289.261,06 

Μειώσεις χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Δ.Λ.Π. 8  0,00   ‐10.953,19  0,00  0,00  0,00  0,00 ‐10.953,19 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2009  0,00  78.892,00  360.494,70  509.168,95  216.927,70  0,00  1.165.483,35 
                    

Αναμορφωμένη αναπόσβεστη αξία έως 30/6/2009  3.188.733,75  3.876.660,81  2.275.050,65  48.288,49  13.312,28  0,00  9.402.045,98 

(συνέχεια πίνακα σε επόμενη σελίδα) 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 69 



                      

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου2009  έως 30η Ιουνίου 2010                                                           σελ. 70 

 
 

         Μηχανήματα        Ακινητοποιήσεις    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Γήπεδα ‐   Κτίρια και 
Τεχνικές 

εγκατ/σεις  Μεταφορικά   Έπιπλα και   υπό εκτέλεση &  λα Γενικά Σύνο

   Οικόπεδα  τεχνικά έργα 
και λοιπός 
μηχ/κος  μέσα 

λοιπός 
εξοπλισμός  προκαταβολές    

 (συνέχεια πίνακα από προηγούμενη σελίδα)              εξοπλισμός             
                       

Υπόλοιπα 30/6/2010:                     

Αναμορφωμένη αξία κτήσεως 30/6/2009  3.188.733,75  3.955.552,81  2.635.545,35  557.457,44  230.239,98  0,00  10.567.529,33 

Προσθήκες χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  14.161,94  0,00  14.161,94 

Μειώσεις χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αξία κτήσεως 30/6/2010  3.188.733,75  3.955.552,81  2.635.545,35  557.457,44  244.401,92  0,00  10.581.691,27 

                    

Αναμορφωμένα υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2009  0,00  78.892,00  360.494,70  509.168,95  216.927,70  0,00  1.165.483,35 

Αποσβέσεις χρήσεως  0,00  78.892,00  184.147,35  8.828,70  7.256,27  0,00  279.124,32 

Μειώσεις χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπα αποσβέσεων έως 30/6/2010  0,00  157.784,00  544.642,05  517.997,65  224.183,97  0,00  1.444.607,67 

                       

Αναπόσβεστα υπόλοιπα 30/6/2010  3.188.733,75  3.797.768,81  2.090.903,30  39.459,79  20.217,95  0,00  9.137.083,60 

                       

 
 
 
 
 

 



                                                            
 
 
4. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων  

 
Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που εμφανίζονται αφαιρετικά από τις αξίες κτήσεως των 

ενσώματων  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων  για  τον  Όμιλο  και  την  Εταιρεία  κατά  την  30η  

Ιουνίου  2010,    την  30η    Ιουνίου  2009  και  την  30η  Ιουνίου  2008  αναλύονται  στον  παρακάτω 

πίνακα και αντιστοιχούν στο εισπραχθέν ποσό των επιχορηγήσεων: 

 
Ποσά εκφρασμένα σε   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ευρώ               

   30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008 

                
 ‐ Κτίρια – 
   Εγκαταστάσεις κτιρίων  6.840.521,71  6.795.216,83  6.795.216,83 

 
547.659,66  547.659,66  547.659,66 

 ‐ Μηχανήματα και 
   Μηχανολογικός 
   εξοπλισμός  21.010.447,83  20.612.342,15  20.612.342,15 

 
 

0,00  0,00  0,00 

 ‐ Μεταφορικά μέσα  92.563,93  92.563,93  92.563,93  0,00  0,00  0,00 
 ‐ Έπιπλα και λοιπός  
   εξοπλισμός   448.776,40  423.701,27  423.701,27 

 
0,00  0,00  0,00 

                  

Σύνολα  28.392.309,87  27.923.824,18  27.923.824,18  547.659,66  547.659,66  547.659,66 

 

 

5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Η  κίνηση  των  άϋλων  περιουσιακών  στοιχείων  του  Ομίλου  προέρχονται  από  την  θυγατρική 

εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Υπόλοιπο αξίας κτήσεως άϋλων στοιχείων 30/6/2009:  0,00 

Προσθήκες χρήσεως  402.989,40 
Συμψηφισμός αναλογίας είσπραξης επιχορηγήσεων ‐67.259,25 
Υπόλοιπο αξίας κτήσεως άϋλων στοιχείων 30/6/2010: (α)  335.730,15 

Μείον: 
Υπόλοιπο αποσβεσμένων άϋλων στοιχείων 30/6/2009:  0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως  31.396,18 
Υπόλοιπο αποσβεσμένων άϋλων στοιχείων 30/6/2010: (β)  31.396,18 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο άϋλων στοιχείων 30/6/2010: (α) – (β)  304.333,97 

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν  λογισμικά προγράμματα και αποσβένονται βάσει της 

σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 5 – 7 ετών. 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου έως 30η Ιουνίου 2010                                                                    σελ. 71 



                                                            
 
 
 
6. Ανάλυση της αξίας του κονδυλίου του Ενεργητικού «Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες» 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/6/2010, 30/6/2009 και 30/6/2008  

 

Η  Εταιρεία  συμμετέχει  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  ενοποιούμενης  εταιρείας  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με 329.351 μετοχές ή ποσοστό συμμετοχής 58,60328%, η οποία έχει έδρα τον 

Δήμο  Κομοτηνής,  ΒΙ.ΠΕ.  Κομοτηνής  (Ελλάδα).  Επισημαίνεται  ότι  το  ίδιο  ποσοστό  συμμετοχής 

ήταν  και  κατά  την  30/6/2009.  Το  αντίστοιχο  ποσοστό  συμμετοχής  κατά  την  30/6/2008  ήταν 

57,85334%.  

 

Η  θυγατρική  αποτιμάται  στο  κόστος  κτήσης  και  ενοποιείται  με  τη  μέθοδο  της  ολικής 

ενοποίησης.  

 

Η  αξία  του  κονδυλίου  επενδύσεις  σε  θυγατρικές  εταιρείες  στις  οικονομικές  καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008 

Προσδιορισμός ποσοστού συμμετοχής    
Συνολικές μετοχές θυγατρικής  562.001  562.001  552.001 
Κατεχόμενες μετοχές θυγατρικής  329.351  329.351  319.351 
Ποσοστό συμμετοχής  58,60328%  58,60328%  57,85334% 

  
Εμφάνιση Επένδυσης στις Οικονομικές Καταστάσεις     
Κόστος κτήσης συμμετοχής   9.792.900,00  9.492.900,00  8.972.100,00 
Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων  0,00  300.000,00  520.800,00 
Συνολική Αξία Επένδυσης στις Οικονομικές Καταστάσεις  9.792.900,00  9.792.900,00  9.492.900,00 

 

 

7. Ανάλυση  της αξίας  του κονδυλίου  του Ενεργητικού «Επενδύσεις σε συγγενείς  εταιρείες» 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/6/2010, 30/6/2009 και 30/6/2008 

 

Η Εταιρεία και κατ’ επέκταση ο Όμιλος συμμετέχει στις παρακάτω συγγενείς εταιρείες: 

 Στην εταιρεία «ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

με  57.110  μετοχές  και  ποσοστό  συμμετοχής  50%,  η  οποία  έχει  έδρα  τον  Δήμο  Πέλλας. 

Διευκρινίζεται  ότι  η  εν  λόγω  εταιρεία  δεν  ενοποιείται  διότι  ο  Όμιλος  δεν  ασκεί  πλήρη 

διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο επί της εταιρείας αυτής. 
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 Στην  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  Α.Ε.»  με  1.206  μετοχές  και  ποσοστό 

συμμετοχής  18%,  η  οποία  έχει  έδρα  τον  Δήμο  Ταμασίου  Νομού  Καρδίτσας.  Η  εταιρεία 

αυτή,  παρά  το  γεγονός  ότι  το  ποσοστό  συμμετοχής  της  είναι  μικρότερο  του  20% 

κατατάσσεται  ως  συγγενής  λόγω  του  ότι  έχει  αποκτηθεί  με  σκοπό  την  διαρκή 

εκμετάλλευση. 

 

Σημειωτέον ότι μέχρι την 30/6/2009 η μητρική συμμετείχε και στην εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»,  η οποία έχει  έδρα  τον Δήμο Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας. Η συμμετοχή 

αυτή  που αντιστοιχούσε  σε 21.726  μετοχές  και  ποσοστό  συμμετοχής 33,33%  πουλήθηκε  ήδη 

εντός της τρέχουσας χρήσης. 

 

Τα ποσοστά συμμετοχής της Μητρικής Εταιρείας στις συγγενείς της επιχειρήσεις παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα : 

Ποσοστό συμμετοχής της Μητρικής στο 
κεφάλαιο των Συγγενών Επιχειρήσεων 

Επωνυμία  30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008 
 

 ‐ ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  50,00%  50,00%  50,00% 
 ‐ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  0,00%  33,33%  33,33% 
 ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.  18,00%  18,00%  18,00% 
 

Επισημαίνεται  ότι  στις  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  Μητρικής  οι  συγγενείς  επιχειρήσεις 

εμφανίζονται  στο  κόστος  κτήσεως  και  επιπροσθέτως  στις  Οικονομικές  Καταστάσεις  του  Ομίλου 

έχουν ενοποιηθεί με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

  Περιληπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Συγγενών Εταιρειών 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία    
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  299.663,08  373.159,17  414.393,85 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  1.715.140,97  8.244.623,56  17.307.296,23 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  0,00  0,00  0,00 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  ‐2.581.903,09  ‐9.767.330,25  ‐20.067.633,63 

‐567.099,07  ‐1.149.547,52  ‐2.345.943,55 

  
Στοίχεια Αποτελεσμάτων    
Πωλήσεις  9.659.651,57  14.674.111,96  25.250.119,88 
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων  582.448,45  ‐1.503.603,97  ‐2.464.132,42 
Κέρδη / Ζημίες μετά φόρων  582.448,45  ‐1.127.702,98  ‐1.848.099,31 

  
Εμφάνιση Επένδυσης στις Οικονομικές Καταστάσεις     
Ποσοστό συμμετοχής  50,00%  50,00%  50,00% 
Αναλογία Συμμετοχής Ομίλου στα Αποτελέσματα  * 0,00  0,00  0,00 
Πλέον Κόστος Κτήσης  * 0,00  0,00  0,00 
Αξία Επένδυσης στον Ισολογισμό (α)  * 0,00  0,00  0,00 
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 *  Σημείωση:  Δεν  καταχωρίζονται  επιπρόσθετες  υποχρεώσεις  για  ζημίες  επειδή  η  συμμετοχή  του  Ομίλου 

αρχικής αξίας  κτήσεως ποσού 1.713.300,00  ευρώ έχει απομειωθεί πλήρως  (έχει  μειωθεί  στο μηδέν)  και  ο 

Όμιλος  δεν  έχει  επιβαρυνθεί  με  νομικές  ή  τεκμαιρόμενες  δεσμεύσεις  ή  έχει  προβεί  σε  πληρωμές  για 

λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης (Δ.Λ.Π. 28 παράγραφος 3α). 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008 
Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία    
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  0,00  2.254.589,73  2.451.740,60 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  0,00  4.744.994,05  5.191.286,92 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  0,00  0,00  0,00 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  0,00  ‐5.182.334,68  ‐5.893.541,85 

0,00  1.817.249,10  1.749.485,67 

  
Στοιχεία Αποτελεσμάτων    
Πωλήσεις  0,00  9.791.179,74  4.791.891,55 
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων  0,00  92.755,74  ‐97.352,43 
Κέρδη / Ζημίες μετά φόρων  0,00  67.763,44  ‐73.014,32 

  
Εμφάνιση Επένδυσης στις Οικονομικές Καταστάσεις     
Ποσοστό συμμετοχής  0,00%  33,33%  33,33% 
Αναλογία Συμμετοχής Ομίλου στα Αποτελέσματα  0,00  22.587,81  ‐24.338,11 
Πλέον Κόστος Κτήσης  0,00  583.161,89  607.500,00 
Αξία Επένδυσης στον Ισολογισμό (β)  0,00  605.749,70  583.161,89 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία    
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  3.662,37  6.558,69  9.573,07 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  985.813,04  1.026.837,20  1.019.171,69 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  0,00  0,00  0,00 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  ‐751.425,31  ‐875.532,32  ‐820.293,21 

238.050,10  157.863,57  208.451,55 

  
Στοιχεία Αποτελεσμάτων    
Πωλήσεις  517.493,74  947.682,39  1.602.565,86 
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων  5.296,82  5.993,59  10.055,42 
Κέρδη / Ζημίες μετά φόρων  80.186,53  ‐50.587,98  7.451,56 

  
Εμφάνιση Επένδυσης στις Οικονομικές Καταστάσεις     
Ποσοστό συμμετοχής  18,00%  18,00%  18,00% 
Αναλογία Συμμετοχής Ομίλου στα Αποτελέσματα  14.433,58  ‐9.105,84  1.341,28 
Πλέον Κόστος Κτήσης  28.415,44  37.521,28  36.180,00 
Αξία Επένδυσης στον Ισολογισμό (γ)  42.849,02  28.415,44  37.521,28 

Κόστος Απομείωσης συμμετοχής ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. (δ)  0,00  0,00  ‐125.250,00 

Αξία Επένδυσης στον Ισολογισμό συνολικά 
(α) + (β) + (γ) + (δ)  42.849,02  634.165,14  495.433,17 
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Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες που να συμμετέχει η Μητρική εταιρεία ή κάποια θυγατρική άμεσα ή 

έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 

 

 

8. Υπεραξία 

 

Η  υπεραξία  της  συμμετοχής  που  εμφανίζεται  στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου, 

αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Υπεραξία 

συμμετοχής 

Συμμετοχή "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." 1/7/2008  56,48%  2.067.613,24 

Μεταβολή (αύξηση) ποσοστού συμμετοχής μέσα στην χρήση  1,37%  180.574,09 
Συμμετοχή "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." 30/6/2008  57,85%  2.248.187,33 

Μεταβολή (αύξηση) ποσοστού συμμετοχής μέσα στην χρήση  0,75%  41.893,13 
Συμμετοχή "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." 30/6/2009  58,60%  2.290.080,46 

Μεταβολή (αύξηση) ποσοστού συμμετοχής μέσα στην χρήση  0,00%  0,00 
Συμμετοχή "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." 30/6/2010  58,60%  2.290.080,46 

  

 

 
9. Αναβαλλόμενη Φορολογία 

 

Τόσο  στην  μητρική  εταιρεία,  όσο  και  στην  ενοποιούμενη  θυγατρική  της,  οι  αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις έχουν συμψηφισθεί με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

Το  υπόλοιπο  της  αναβαλλόμενης  φορολογικής  απαίτησης  του  Ομίλου,  προέρχεται  από  το 

συμψηφισμένο  σύνολο  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  (απαιτήσεις  –  υποχρεώσεις)  της  

θυγατρικής εταιρείας. 

 

Το  υπόλοιπο  της  αναβαλλόμενης  φορολογικής  υποχρέωσης  του  Ομίλου  προέρχεται  από  το 

συμψηφισμένο  σύνολο  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  (απαιτήσεις  –  υποχρεώσεις)  της  

μητρικής εταιρείας. 
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση:          
 ‐ Επί προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού  42.894,30  46.024,75  45.949,50  46.024,75  45.949,50 
 ‐ Επί προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων  70.185,54  87.500,00  100.000,00  87.500,00  100.000,00 
 ‐ Επί προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων  17.433,69  150.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00 
 ‐ Επί αξίας απομείωσης συμμετοχής  428.325,00  428.325,00  428.325,00  428.325,00  428.325,00 
 ‐ Επί διαγραφέντων εξόδων εγκαταστάσεως  79.238,08  593.832,75  528.700,14  593.832,75  528.700,14 
 ‐ Επί διαφοράς αποσβέσεων μηχανημάτων  97.131,12  63.247,37  30.504,86  63.247,37  30.504,86 
 ‐ Επί διαγραφής των αποσβέσεων επιχορηγήσεων  
   Παγίων  68.725,14  611.163,76  290.540,81  611.163,76  290.540,81 
 ‐ Επί διαγραφέντων απαιτήσεων  0,00  0,00  11.280,11  0,00  11.280,11 
 ‐ Επί συμψηφιστέων στην επόμενη χρήση ζημιών          
   της δήλωσης φόρου εισοδήματος χρήσεως   3.000.000,00  1.366.563,63  0,00  1.366.563,63  0,00 
 ‐ Επί διαγραφής εσόδων Ε.Λ.Π.  0,00  0,00  13.750,00  0,00  13.750,00 
 ‐ Επί διαφοράς αποτίμησης ετοίμων  0,00  2.246,37  0,00  2.246,37  0,00 
 ‐ Επί άϋλων περιουσιακών στοιχεία  228.486,21  0,00  0,00  0,00  0,00 

4.032.419,08  3.348.903,63  1.599.050,42  3.348.903,63  1.599.050,42 

     
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση:       
 ‐ Επί διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων  1.504.845,20  1.504.845,20  1.504.845,20  2.756.141,55  2.756.141,55 
 ‐ Επί διαφοράς αναπροσαρμογής μηχανημάτων  503.634,00  503.634,00  503.634,00  3.109.801,53  3.109.801,53 
 ‐ Επί διαφοράς αποσβέσεων παγίων  850.412,58  1.687.115,82  853.351,32  713.624,00  332.646,24 
 ‐ Επί διαφοράς αποτίμησης ετοίμων  0,00  0,00  5.171,05  0,00  5.171,05 
 ‐ Επί διαγραφής προβλέψεως υποτίμησης  
   αποθεμάτων σε Ε.Λ.Π.  0,00  0,00  56.750,00  0,00  56.750,00 

2.858.891,78  3.695.595,02  2.923.751,57  6.579.567,08  6.260.510,37 

     
Συμψηφισμένο υπόλοιπο αναβαλλόμενης 
φορολογίας   1.173.527,30  ‐346.691,39  ‐1.324.701,15  ‐3.230.663,45  ‐4.661.459,95 

     
Εμφάνιση Αναβαλλόμενης Φορολογίας        
στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου:       
             ‐ Αναβαλλόμενες Φορολογικά Απαιτήσεις  2.172.932,70  455.550,87  0,00  0,00  0,00 
Μείον:       
             ‐ Αναβαλλόμενες Φορολογικά Υποχρεώσεις  999.405,40  802.242,26  1.324.701,15  3.230.663,45  4.661.459,95 

1.173.527,30  ‐346.691,39  ‐1.324.701,15  ‐3.230.663,45  ‐4.661.459,95 
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση:          
 ‐ Επί προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού  15.583,50  14.563,25  14.988,50  14.563,25  14.988,50 
 ‐ Επί προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων  12.500,00  25.000,00  37.500,00  25.000,00  37.500,00 
 ‐ Επί προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 ‐ Επί αξίας απομείωσης συμμετοχής  428.325,00  428.325,00  428.325,00  428.325,00  428.325,00 
 ‐ Επί διαγραφέντων εξόδων εγκαταστάσεως  79.238,08  109.551,79  152.267,55  109.551,79  152.267,55 
 ‐ Επί διαφοράς αποσβέσεων μηχανημάτων  97.131,12  63.247,37  30.504,86  63.247,37  30.504,86 
 ‐ Επί διαγραφής των αποσβέσεων επιχορηγήσεων  
   Παγίων  68.725,14  41.496,44  20.748,64  41.496,44  20.748,64 
 ‐ Επί διαγραφέντων απαιτήσεων  0,00  0,00  11.280,11  0,00  11.280,11 
 ‐ Επί συμψηφιστέων στην επόμενη χρήση ζημιών          
   της δήλωσης φόρου εισοδήματος χρήσεως    0,00  172.646,71  0,00  172.646,71  0,00 
 ‐ Επί διαγραφής εσόδων Ε.Λ.Π.  0,00  0,00  13.750,00  0,00  13.750,00 
 ‐ Επί διαφοράς αποτίμησης ετοίμων  0,00  2.246,37  0,00  2.246,37  0,00 
 ‐ Επί άϋλων περιουσιακών στοιχεία  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

701.502,84  857.076,93  709.364,66  857.076,93  709.364,66 

     
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση:       
 ‐ Επί διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων  1.132.433,30  1.132.433,30  1.132.433,30  1.241.965,23  1.241.965,23 
 ‐ Επί διαφοράς αναπροσαρμογής μηχανημάτων  467.723,16  467.723,16  467.723,16  467.723,16  467.723,16 
 ‐ Επί διαφοράς αποσβέσεων παγίων  100.751,78  59.162,73  26.933,37  53.686,13  24.195,07 
 ‐ Επί διαφοράς αποτίμησης ετοίμων  0,00  0,00  5.171,05  0,00  5.171,05 
 ‐ Επί διαγραφής προβλέψεως υποτίμησης  
   αποθεμάτων σε Ε.Λ.Π.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1.700.908,24  1.659.319,19  1.632.260,88  1.763.374,52  1.739.054,51 

     
Συμψηφισμένο υπόλοιπο αναβαλλόμενης 
φορολογίας   ‐999.405,40  ‐802.242,26  ‐922.896,22  ‐906.297,59  ‐1.029.689,85 

     
Εμφάνιση Αναβαλλόμενης Φορολογίας        
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας:       
             ‐ Αναβαλλόμενες Φορολογικά Απαιτήσεις  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Μείον:       
             ‐ Αναβαλλόμενες Φορολογικά Υποχρεώσεις  999.405,40  802.242,26  922.896,22  906.297,59  1.029.689,85 

‐999.405,40  ‐802.242,26  ‐922.896,22  ‐906.297,59  ‐1.029.689,85 

 

 
 
10. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
  

Δοσμένες εγγυήσεις  172.798,31  171.456,51  44.179,48  44.101,48 

 

Πρόκειται  για  δοθείσες  εγγυήσεις  ηλεκτρικού  ρεύματος,  φυσικού  αερίου  και  μισθώσεων 

αυτοκινήτων των εταιρειών του Ομίλου. 
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11. Αποθέματα 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
Εμπορεύματα  3.271.426,47  11.307.148,64  9.265,45  2.043.609,50 
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων  ‐87.168,44  ‐600.000,00  0,00  0,00 
Σύνολο Αποθεμάτων  3.184.258,03  10.707.148,64  9.265,45  2.043.609,50 

 
 
Για  λόγους  ορθότερης  απεικόνισης  των  επιμέρους  κονδυλίων,  οι  προβλέψεις  απαξίωσης 

αποθεμάτων εμφανίζονται αφαιρετικά από τον λογαριασμό «Αποθέματα». 

 
 
12. Πελάτες 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 
  

Πελάτες  9.568.062,35  12.442.486,50  2.964.688,88  5.738.069,32 
Μείον : Προβλέψεις  ‐338.427,72  ‐350.000,00  ‐50.000,00  ‐100.000,00 

9.229.634,63  12.092.486,50  2.914.688,88  5.638.069,32 
Επιταγές εισπρακτέες  1.609.427,76  2.156.878,87  0,00  17.244,00 
Σύνολο Πελατών  10.839.062,39  14.249.365,37  2.914.688,88  5.655.313,32 

 
  
Η σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κρίνεται επαρκής καλύπτουσα το σύνολο 

των καθυστερημένων απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και συνήθως  αυτές 

διακανονίζονται εντός 120 ημερών. 

 
 
13. Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
     

Χρεώστες διάφοροι  3.621.934,87  326.525,50  501.844,27  326.525,50  501.844,27 
Παραγγελίες εξωτερικού  40.293,27  0,00  60.615,50  0,00  60.615,50 
Ελληνικό Δημόσιο  405.078,53  476.940,66  527.975,06  476.940,66  527.975,06 
Έξοδα επόμενων χρήσεων  0,00  0,00  108.671,13  0,00  108.671,13 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  1.068.627,96  1.609.468,80  2.416.275,85  1.064.209,00  1.871.016,05 
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων  5.135.934,63  2.412.934,96  3.615.381,81  1.867.675,16  3.070.122,01 
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
     

Χρεώστες διάφοροι  2.973.580,89  138.199,81  151.847,52  138.199,81  151.847,52 
Παραγγελίες εξωτερικού  40.293,27  0,00  60.615,50  0,00  60.615,50 
Ελληνικό Δημόσιο  95.099,56  1.714,49  3.269,43  1.714,49  3.269,43 
Έξοδα επόμενων χρήσεων  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  171.227,55  121.019,62  143.624,14  121.019,62  143.624,14 
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων  3.280.201,27  260.933,92  359.356,59  260.933,92  359.356,59 

 
 
 
14. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
Ταμείο  12.499,52  7.400,30  4.883,42  199,13 
Καταθέσεις όψεως  78.371,10  1.239.302,10  31.817,90  48.659,50 
Σύνολο Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων  90.870,62  1.246.702,40  36.701,32  48.858,63 

  
Τα διαθέσιμα της εταιρείας ανά νόμισμα     
αναλύονται ως εξής:    
Ευρώ  90.652,10  1.246.495,50  36.701,32  48.848,89 
Δολάριο Η.Π.Α.  218,52  206,90  0,00  9,74 
Σύνολο  90.870,62  1.246.702,40  36.701,32  48.858,63 

 
 

Στις καταθέσεις όψεως της Μητρικής στις 30/6/2010 περιλαμβάνεται κατάθεση σε USD USD ∅ και 

στις  30/6/2009  USD  13,77.  Σε  επίπεδο  Ομίλου  στις  καταθέσεις  όψεως  στις  30/6/2010 

περιλαμβάνεται κατάθεση σε USD 268,15 και αντίστοιχα στις 30/6/2009 USD 292,43.   Η μετατροπή 

των ποσών σε ευρώ στις αντίστοιχες ημερομηνίες έγινε με την τιμή συναλλάγματος που ίσχυε  στις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες.  

 

 

15. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 64.550 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας 30,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.936.500,00 ευρώ και έχει εξοφληθεί ολοσχερώς. 
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Συμφωνία του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούν στην αρχή και το τέλος της περιόδου 

 
ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ  ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

Υπόλοιπο 30/6/2006  57.750  0  57.750 
Υπόλοιπο 30/6/2007  64.550  0  64.550 
Υπόλοιπο 30/6/2008  64.550  0  64.550 
Υπόλοιπο 30/6/2009  64.550  0  64.550 
Υπόλοιπο 30/6/2010  64.550  0  64.550 
 
 
 
16. Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ‐  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
Αποθεματικό εύλογης αξίας γηπέδων και κτιρίων:          
Από την προσαρμογή της αξίας των γηπέδων και 
κτιρίων της εταιρείας στην εύλογη αξία τους όπως 
υπολογίστηκε από ανεξάρτητους εγκεκριμένους 
εκτιμητές. Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με 
στοιχεία της 30/6/2008.  5.662.166,48  5.662.166,48  6.209.826,14  6.209.826,14  6.209.826,14 
Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  0,00  0,00  ‐547.659,66  0,00  0,00 

5.662.166,48  5.662.166,48  5.662.166,48  6.209.826,14  6.209.826,14 
        

Αναβαλλόμενη Φορολογία επί υπεραξίας γηπέδων 
και κτιρίων  ‐1.132.433,30  ‐1.132.433,30  ‐1.241.965,23  ‐1.241.965,23  ‐1.241.965,23 
Διόρθωση λάθους (Δ.Λ.Π. 8)  0,00  0,00  109.531,93  0,00  0,00 

‐1.132.433,30  ‐1.132.433,30  ‐1.132.433,30  ‐1.241.965,23  ‐1.241.965,23 
        
        

Σύνολο (α)  4.529.733,18  4.529.733,18  4.529.733,18  4.967.860,91  4.967.860,91 
        

Αποθεματικό εύλογης αξίας μηχανημάτων:          
Από την προσαρμογή της αξίας των μηχανημάτων 
της εταιρείας στην εύλογη αξία τους όπως 
υπολογίστηκε από ανεξάρτητους εγκεκριμένους 
εκτιμητές. Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με 
στοιχεία της 30/6/2008.  2.338.615,80  2.338.615,80  2.338.615,80  2.338.615,80  2.338.615,80 
Αναβαλλόμενη Φορολογία επί υπεραξίας 
μηχανημάτων  ‐467.723,16  ‐467.723,16  ‐467.723,16  ‐467.723,16  ‐467.723,16 

Σύνολο (β)  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64 
        
        

Συνολικό Αποθεματικό Εύλογης Αξίας (α) + (β)  6.400.625,82  6.400.625,82  6.400.625,82  6.838.753,55  6.838.753,55 
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17. Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
        

 ‐ Μετοχικό Κεφάλαιο  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00 
 ‐ Τακτικό αποθεματικό  84.780,29  84.780,29  84.780,29  84.780,29  84.780,29 
 ‐ Αποθεματικό εύλογης αξίας ακινήτων  4.529.733,18  4.529.733,18  4.529.733,18  4.967.860,91  4.967.860,91 
 ‐ Αποθεματικό εύλογης αξίας μηχανημάτων  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64 
 ‐ Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 1892/90  56.984,35  56.984,35  56.984,35  56.984,35  56.984,35 
 ‐ Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της  
   φορολογίας έσοδα  114,76  114,76  114,76  114,76  114,76 
 ‐ Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα  
   κατ΄ ειδικό τρόπο  1.743,35  1.743,35  1.743,35  1.743,35  1.743,35 
 ‐ Υπόλοιπο εις νέο ‐ Διαφορές Δ.Λ.Π.  ‐6.422.301,79  ‐5.188.352,48  ‐4.511.557,98  ‐6.894.994,94  ‐5.418.756,11 
 ‐ Διαφορές ενοποίησης  0,00  0,00  0,00  7.633.110,58  7.559.521,37 
 ‐ Μη ελέγχουσα συμμετοχή  2.352.280,03  3.790.186,62  4.625.124,92  9.605.872,18  11.115.208,70 

              

4.410.726,81  7.082.582,71  8.594.315,51  19.262.864,12  22.174.850,26 

 
 
 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
        

 ‐ Μετοχικό Κεφάλαιο  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00  1.936.500,00 
 ‐ Τακτικό αποθεματικό  84.780,29  84.780,29  84.780,29  84.780,29  84.780,29 
 ‐ Αποθεματικό εύλογης αξίας ακινήτων  4.529.733,18  4.529.733,18  4.529.733,18  4.967.860,91  4.967.860,91 
 ‐ Αποθεματικό εύλογης αξίας μηχανημάτων  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64  1.870.892,64 
 ‐ Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 1892/90  56.984,35  56.984,35  56.984,35  56.984,35  56.984,35 
 ‐ Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της  
   φορολογίας έσοδα  114,76  114,76  114,76  114,76  114,76 
 ‐ Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα  
   κατ΄ ειδικό τρόπο  1.743,35  1.743,35  1.743,35  1.743,35  1.743,35 
 ‐ Υπόλοιπο εις νέο ‐ Διαφορές Δ.Λ.Π.  ‐2.256.155,91  ‐3.041.595,77  ‐3.592.606,00  ‐3.058.025,55  ‐3.600.820,89 
 ‐ Διαφορές ενοποίησης  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 ‐ Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

              

6.224.592,66  5.439.152,80  4.888.142,57  5.860.850,75  5.318.055,41 
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18. Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 

 
Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

Διαμόρφωση υπολοίπου Μακροπρόθεσμων Δανείων 30/6/2010 Όμιλος 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

Είδος Δανείου 

Συνολικό 
Υπόλοιπο 

Μακρ/σμου 
Δανείου 

Βραχ/σμο 
Μέρος 

Μακρ/σμου 
Δανείου 
έως 1 έτος 

Περισσότερο 
από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Περισσότερο  
από 5 έτη 

Υπόλοιπο 
Μακρ/σμου 
Δανείου σε 
Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Ομολογιακό  3.200.000,00  2.400.000,00  800.000,00  0,00  800.000,00 
Μακροπρόθεσμο  19.755.122,99  1.402.921,02  13.217.301,85  5.134.900,12  18.352.201,97 

22.955.122,99  3.802.921,02  14.017.301,85  5.134.900,12  19.152.201,97 

 
 

Διαμόρφωση υπολοίπου Μακροπρόθεσμων Δανείων 30/6/2010 Εταιρεία 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

Είδος Δανείου 

Συνολικό 
Υπόλοιπο 

Μακρ/σμου 
Δανείου 

Βραχ/σμο 
Μέρος 

Μακρ/σμου 
Δανείου 
έως 1 έτος 

Περισσότερο 
από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Περισσότερο  
από 5 έτη 

Υπόλοιπο 
Μακρ/σμου 
Δανείου σε 
Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Ομολογιακό  1.600.000,00  800.000,00  800.000,00  0,00  800.000,00 
Μακροπρόθεσμο  3.517.533,55  696.642,42  2.004.231,16  816.659,97  2.820.891,13 

5.117.533,55  1.496.642,42  2.804.231,16  816.659,97  3.620.891,13 

 
 

Διαμόρφωση υπολοίπου Μακροπρόθεσμων Δανείων 30/6/2009 Όμιλος – Εταιρεία 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

Είδος Δανείου 
Κατηγορία 
Εταιρείας 

Συνολικό 
Υπόλοιπο 

Μακρ/σμου 
Δανείου 

Βραχ/σμο 
Μέρος 

Μακρ/σμου 
Δανείου 

Υπόλοιπο 
Μακρ/σμου 
Δανείου σε 
Οικονομικές 
Καταστάσεις  Υπολειπόμενες Δόσεις ανά Εξάμηνο 

Όμιλος: 

Ομολογιακό  Μητρική  2.400.000,00  800.000,00  1.600.000,00  6 δόσεις με επόμενη 1η δόση 2/9/2009 
Ομολογιακό  Θυγατρική  2.400.000,00  800.000,00  1.600.000,00  6 δόσεις με επόμενη 1η δόση 2/9/2009 
Μακροπρόθεσμο  Μητρική  3.742.662,68  454.434,87  3.288.227,81  15 δόσεις με επόμενη 1η δόση 31/12/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  171.844,85  85.922,00  85.922,85  4 δόσεις με επόμενη 1η δόση 28/9/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  171.310,65  85.658,00  85.652,65  4 δόσεις με επόμενη 1η δόση 28/9/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  170.205,39  85.102,70  85.102,69  4 δόσεις με επόμενη 1η δόση 16/10/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  209.814,41  83.925,78  125.888,63  5 δόσεις με επόμενη 1η δόση 27/8/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  212.134,25  84.925,70  127.208,55  5 δόσεις με επόμενη 1η δόση 27/8/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  523.387,95  121.561,16  401.826,79  8 δόσεις με επόμενη 25/11/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  359.473,29  71.894,66  287.578,63  10 δόσεις με επόμενη 1η δόση 1/10/2009 
Μακροπρόθεσμο  Θυγατρική  15.072.433,62  2.466.164,18  12.606.269,44  15 δόσεις με επόμενη 1η δόση 30/6/2010 

25.433.267,09  5.139.589,05  20.293.678,04 

Εταιρεία: 

Ομολογιακό  Μητρική  2.400.000,00  800.000,00  1.600.000,00  6 δόσεις με επόμενη 1η δόση 2/9/2009 
Μακροπρόθεσμο  Μητρική  3.742.662,68  454.434,87  3.288.227,81  15 δόσεις με επόμενη 1η δόση 31/12/2009 

6.142.662,68  1.254.434,87  4.888.227,81 
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Επισημαίνεται ότι όλα τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν εκδοθεί  χωρίς εξασφαλίσεις ή 

εγγυήσεις. 

 
 
19. Προβλέψεις 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία  198.888,00  184.099,00  62.334,00  58.253,00 
Λοιπές Προβλέψεις  0,00  0,00  0,00  0,00 
Σύνολο σε κατάσταση οικονομικής θέσης  198.888,00  184.099,00  62.334,00  58.253,00 
    
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων  87.168,44  600.000,00  0,00  0,00 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  338.427,72  350.000,00  50.000,00  100.000,00 
Γενικό σύνολο προβλέψεων  624.484,16  1.134.099,00  112.334,00  158.253,00 

 

 

Το ποσό των προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων εμφανίζεται στη σημείωση 11 αφαιρετικά από 

το λογαριασμό «Αποθέματα», το ποσό των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων εμφανίζεται στη 

σημείωση  12  αφαιρετικά  από  τον  λογαριασμό  «Πελάτες»,  ενώ  οι  υπόλοιπες  προβλέψεις 

εμφανίζονται στο κονδύλι των Υποχρεώσεων «Προβλέψεις». 

 
Παρατίθεται κατωτέρω η ανάλυση της Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
Υπόλοιπο έναρξης 1/7/2009  184.099,00  183.798,00  58.253,00  59.954,00 
Πλέον:   

 ‐ Ποσό για σχηματισμό πρόβλεψης εντός της  
   κλειόμενης χρήσεως ως αναλογιστική μελέτη  64.132,22  13.629,00  11.683,47  3.627,00 
 ‐ Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη  ‐49.343,22  ‐14.473,79  ‐7.602,47  ‐8.396,91 

 ‐ Συμπληρωματικό κόστος αποζημίωσης πέραν  
   της προβλεπόμενης  0,00  1.145,79  0,00  3.068,91 

Υπόλοιπο λήξης 30/6/2010  198.888,00  184.099,00  62.334,00  58.253,00 

 

 
 
20. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  

 

Ο  Όμιλος  έχει  συνάψει  συμβάσεις  ανοιχτών  αλληλόχρεων  λογαριασμών  χρηματοδοτήσεως  σε 

ευρώ  οπότε  δεν  εκτίθεται  σε  συναλλαγματικούς    κινδύνους.  Οι  ημερομηνίες  επανακαθορισμού 

των επιτοκίων για το σύνολο των δανείων κυμαίνονται από 3 έως 6 μήνες. 
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21. Προμηθευτές και  Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 
  

Προμηθευτές  5.025.642,48  10.169.801,16  528.212,79  4.204.957,46 
Προκαταβολές πελατών  3.426.854,10  1.302,85  3.399.550,46  0,00 
Υποχρεώσεις από φόρους ‐ τέλη  98.861,75  232.588,19  73.857,14  195.261,18 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  139.545,25  201.522,42  17.645,58  17.024,58 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  283.381,63  445.571,46  43.443,77  41.888,87 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  111.644,53  198.787,34  0,00  0,00 
Πιστωτές διάφοροι  285.854,65  215.927,71  0,00  0,00 
Σύνολο Προμηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων  9.371.784,39  11.465.501,13  4.062.709,74  4.459.132,09 

 
 
 

22. Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήματος 

 

Οι υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο 

έχουν δημιουργηθεί βάση της δήλωσης φόρου εισοδήματος της χρήσης που έληξε την 30/6/2010 

και ανέρχεται στο ποσό των 7.728,04 ευρώ. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις για τη χρήση που έληξε 

την 30/6/2009 είναι μηδέν.  

 

 

23. Υποχρεώσεις από Συμβάσεις Λειτουργικής Μίσθωσης 

 

Οι  μελλοντικές  υποχρεώσεις  από  λειτουργικές  μισθώσεις  (ελάχιστες  πληρωμές  μισθωμάτων) 

αφορούν  στη  μίσθωση  ακινήτων  και  μεταφορικών  μέσων    που  έχουν  συνάψει  οι  εταιρείες  του 

Ομίλου και αναλύονται ως εξής:  

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  30/6/2010  ΟΜΙΛΟΣ  30/6/2009 
 

Κτήρια 
Μηχανήματα και 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Σύνολο  Κτήρια 

Μηχανήματα και 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Σύνολο 

Όχι αργότερα από 1 έτος  10.697,33  71.503,03  82.200,36  11.062,01  25.564,78  36.626,79 
Περισσότερο από 1 έτος έως 5 έτη  3.217,08  157.881,65  161.098,73  11.062,01  0,00  11.062,01 
Περισσότερα από 5 έτη  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Σύνολο υποχρεώσεων από 
συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης  13.914,41  229.384,68  243.299,09  22.124,02  25.564,78  47.688,80 
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  30/6/2010  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  30/6/2009 
 

Κτήρια 
Μηχανήματα και 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Σύνολο  Κτήρια 

Μηχανήματα και 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Σύνολο 

Όχι αργότερα από 1 έτος  10.697,33  12.519,43  23.216,76  11.062,01  14.762,32  25.824,33 
Περισσότερο από 1 έτος έως 5 έτη  3.217,08  22.980,86  26.197,94  11.062,01  0,00  11.062,01 
Περισσότερα από 5 έτη  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Σύνολο υποχρεώσεων από 
συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης  13.914,41  35.500,29  49.414,70  22.124,02  14.762,32  36.886,34 

 
 
24. Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2009 έως  1/7/2008 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
 ‐ Επιχορηγήσεις προσωπικού (Ο.Α.Ε.Δ.)  695.825,66  696.576,41  85.715,58  88.581,78 
 ‐ Έσοδα από επεξεργασία FACON  0,00  0,00  0,00  0,00 

  

695.825,66  696.576,41  85.715,58  88.581,78 

 
 

25. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2009 έως  1/7/2008 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
 ‐ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  572.398,99  452.045,67  137.622,97  132.883,89 
 ‐ Αμοιβές και έξοδα τρίτων  264.529,41  106.794,08  230.842,86  75.125,00 
 ‐ Παροχές τρίτων  163.109,30  118.127,53  73.972,49  68.542,37 
 ‐ Φόροι ‐ Τέλη  16.460,40  11.103,43  3.506,65  4.631,77 
 ‐ Διάφορα έξοδα  246.861,94  212.791,86  59.600,94  64.483,94 
 ‐ Αποσβέσεις  112.298,28  23.468,86  62.576,92  8.108,86 

  

1.375.658,32  924.331,43  568.122,83  353.775,83 

 
 
26. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2009 έως  1/7/2008 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
 ‐ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  98.659,75  0,00  0,00  0,00 
 ‐ Αμοιβές και έξοδα τρίτων  657.911,14  530.946,47  330.273,75  0,00 
 ‐ Παροχές τρίτων  867.722,42  81.313,21  201.929,47  0,00 
 ‐ Διάφορα έξοδα  692.324,51  658.914,99  0,00  8.718,77 
 ‐ Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  18.702,97  0,00  18.702,97  0,00 

  

2.335.320,79  1.271.174,67  550.906,19  8.718,77 
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27.  Έσοδα – Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2009 έως  1/7/2008 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

Έσοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας:    
 ‐ Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  1.820,37  7.594,82  248,62  1.161,92 
 ‐ Κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων  242.500,00  0,00  242.500,00  0,00 
 ‐ Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές & λοιπά έξοδα  79.570,82  101.750,57  47.059,46  63.215,17 

  

Σύνολο Εσόδων Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας  323.891,19  109.345,39  289.808,08  64.377,09 

Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας:    
 ‐ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.514.769,34  2.443.664,68  637.515,40  943.761,36 
 ‐ Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές & λοιπά έξοδα  75.902,05  179.893,51  63.546,06  73.212,31 

  

Σύνολο Εξόδων Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας  1.590.671,39  2.623.558,19  701.061,46  1.016.973,67 

  
Σύνολο Εσόδων ‐ Εξόδων Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας  ‐1.266.780,20  ‐2.514.212,80  ‐411.253,38  ‐952.596,58 

 
 

28. Έσοδο – Έξοδο Φόρου 

 

Το  έσοδο  ‐  έξοδο  φόρου  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας    που  εμφανίζεται  στην  κατάσταση 

συνολικών εσόδων κατά την 30η Ιουνίου 2010 και την 30η Ιουνίου 2009 αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2008 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2009 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
Α.  Φορολογία εισοδήματος       

     
 ‐ Φόρος εισοδήματος   ‐1.455.568,53  ‐978.009,76  ‐1.430.796,50 

     
Β.  Συμφωνία Φόρου Εισοδήματος       

     
     

ΦΟΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Λ.Π.  64.650,16  0,00  0,00 
     

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  ‐2.845.595,06  ‐1.749.853,21  ‐1.749.853,21 
     

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  1.325.376,37  771.843,45  319.056,71 
     

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ‐1.455.568,53  ‐978.009,76  ‐1.430.796,50 
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2008 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2009 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
Α.  Φορολογία εισοδήματος       

     
 ‐ Φόρος εισοδήματος  261.813,30  ‐120.653,96  ‐123.392,26 

     

Β. 
 
Συμφωνία Φόρου Εισοδήματος       

     
     

ΦΟΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Λ.Π.  64.650,16  0,00  0,00 
     

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  ‐17.072,62  ‐147.712,27  ‐147.712,27 
     

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  214.235,76  27.058,31  24.320,01 
     

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  261.813,30  ‐120.653,96  ‐123.392,26 

 
 

29. Φόρος Προηγούμενων Χρήσεων 

 

Ο φόρος προηγούμενων χρήσεων του Ομίλου και  της Εταιρείας προς  το Ελληνικό Δημόσιο,  τόσο 

στη χρήση που έληξε την 30/6/2010 όσο και στη χρήση που έληξε την 30/6/2009 είναι μηδέν.  

 

30. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:  

α.  ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από 1/7/2006 έως 30/6/2010 και 

β.   ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από 1/1/2005 έως 30/6/2010.  

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών του Ομίλου δεν είναι οριστικές δεδομένου ότι αυτές 

δεν  έχουν  ελεγχθεί  φορολογικά  για  τις  χρήσεις  που  αναφέρονται  ανωτέρω.  Η  έκβαση  του 

φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν 

έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

31. Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών 

 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των 

μετοχών σε κυκλοφορία όπως παρατίθεται κατωτέρω. 
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Τρέχουσα περίοδος Τ  Περίοδος Τ‐1  Περίοδος Τ‐2 Περίοδος Τ‐3 Περίοδος Τ‐4  Περίοδος Τ‐5

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2006 έως  1/7/2005 έως  1/7/2004 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2007  30/6/2006  30/6/2005 

64.550  64.550  64.550  64.550  57.750  57.750 
 

 

32. Κέρδη / Ζημίες μετά από Φόρους ανά Μετοχή – βασικά (σε ευρώ) 

 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν 
στους ιδιοκτήτες της Μητρικής  ‐1.235.699,56  ‐676.794,50  ‐2.445.207,39  ‐1.476.238,83  ‐3.352.405,52 
          
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  64.550  64.550  64.550  64.550  64.550 
          
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή)  ‐19,1433  ‐10,4848  ‐37,8808  ‐22,8697  ‐51,9350 

 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 
   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν 
στους ιδιοκτήτες της Μητρικής  785.439,86  551.010,23  ‐1.526.255,40  542.795,34  ‐1.534.470,30 
          
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  64.550  64.550  64.550  64.550  64.550 
          
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή)  12,1679  8,5362  ‐23,6445  8,4089  ‐23,7718 
 
 

33. Αποσβέσεις 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ 

1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
        

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  983.679,86  922.594,19  592.574,33  2.733.741,14  2.675.394,64 

        
Οι παραπάνω αποσβέσεις  
κατανεμήθηκαν ως εξής:          
 ‐ Στο κόστος παραγωγής  871.381,58  899.125,33  566.863,76  2.710.272,28  2.649.684,07 
 ‐ Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας  112.298,28  23.468,86  25.710,57  23.468,86  25.710,57 

        

983.679,86  922.594,19  592.574,33  2.733.741,14  2.675.394,64 
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως  1/7/2008 έως  1/7/2007 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2008  30/6/2009  30/6/2008 

   (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ) 
        

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  279.124,32  278.307,87  282.443,06  289.261,06  293.396,25 

        
Οι παραπάνω αποσβέσεις  
κατανεμήθηκαν ως εξής:          
 ‐ Στο κόστος παραγωγής  216.547,40  270.199,01  272.752,49  281.152,20  283.705,68 
 ‐ Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας  62.576,92  8.108,86  9.690,57  8.108,86  9.690,57 

        

279.124,32  278.307,87  282.443,06  289.261,06  293.396,25 

 
 

34.   Προτεινόμενο Μέρισμα 

 

Λόγω συσσωρευμένων ζημιών από προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/7/2009 έως 30/6/2010.  

 

 

35. Απασχολούμενο Προσωπικό 

 

Το απασχολούμενο στη Μητρική Εταιρεία προσωπικό κατά την 30/6/2010 ανέρχεται σε 14 άτομα 

και στον Όμιλο 187 άτομα ενώ κατά την  30/6/2009  ανερχόταν  σε  30 και 210 άτομα αντίστοιχα.  

 

Το  συνολικό  ποσό  της  επιβάρυνσης  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας  για  την  μισθοδοσία  του 

προσωπικού  αναλύεται ως εξής : 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1/7/2009 έως  1/7/2008 έως  1/7/2009 έως  1/7/2008 έως 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
 ‐ Μισθοί & Ημερομίσθια   4.001.308,34  3.661.217,03  547.769,85  574.904,90 
 ‐ Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού  39.139,24  15.229,02  4.875,38  4.002,63 
 ‐ Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις  1.179.949,50  1.080.024,60  140.745,53  148.602,64 
 ‐ Αποζημιώσεις απολύσεων  50.558,79  23.125,55  11.683,47  6.695,91 

  

5.270.955,87  4.779.596,20  705.074,23  734.206,08 

  
Οι παραπάνω αμοιβές προσωπικού 
κατανεμήθηκαν ως εξής:    
 ‐ Στο κόστος παραγωγής  4.599.897,13  4.327.550,53  567.451,26  601.322,19 
 ‐ Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας  572.398,99  452.045,67  137.622,97  132.883,89 
 ‐ Στα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  98.659,75  0,00  0,00  0,00 

  

5.270.955,87  4.779.596,20  705.074,23  734.206,08 
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36. Εμπράγματα Βάρη 

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη σε καμία εταιρεία του Ομίλου. 

 

 

37. Επίδικες Διαφορές 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές. 

 

 

38. Διαχειριστική Περίοδος 

 

Η διαχειριστική περίοδος της Μητρικής Εταιρείας δεν έχει μεταβληθεί.  

 

Αντίθετα  η  διαχειριστική  περίοδος  της  θυγατρικής  εταιρείας  του  Ομίλου  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. »  έχει μεταβληθεί.  Σύμφωνα με  την από 30  Ιουνίου 2009  Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. », αποφασίστηκε η αλλαγή της εταιρικής χρήσης, έτσι 

ώστε  αυτή  να  εναρμονιστεί  με  την  ημερομηνία  που  λήγει  η  διαχειριστική  χρήση  της  Μητρικής 

Εταιρείας. Ως εκ τούτου η τρέχουσα χρήση της θυγατρικής εταιρείας καλύπτει περίοδο 18 μηνών.  

 

Παρόλα αυτά, για τον σκοπό της ενοποίησης (μέθοδος ολικής ενοποίησης) τα οικονομικά στοιχεία 

που έχουν χρησιμοποιηθεί για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. » 

αφορούν την δωδεκάμηνη περίοδο 1/7/2009 – 30/6/2010. 

 

 

39. Συμμετοχή σε Άλλες Ενοποιήσεις  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής της περιλαμβάνονται μόνο 

στις  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου  που  καταρτίζονται  από  την  ίδια  την 

Μητρική. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε άλλες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες. 
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40. Πίνακας Γνωστοποιήσεων Συνδεδεμένων Μερών 

 

α.   Συναλλαγές συνδεμένων μερών που ενοποιούνται (Μητρική και Θυγατρική) 

 

Οι συναλλαγές της Μητρικής Εταιρείας με τη Θυγατρική της είναι οι εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
α) Έσοδα  0,00  0,00  1.598.512,24  10.839,72 
β) Έξοδα  0,00  0,00  0,00  0,00 
γ) Απαιτήσεις  0,00  0,00  353.281,84  0,00 
δ) Υποχρεώσεις  0,00  0,00  0,00  0,00 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών της διοίκησης  363.207,17  178.485,96  230.660,36  72.000,00 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης  0,00  0,00  0,00 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης  0,00  0,00  0,00 
 

 

Επί της ανωτέρω ανάλυσης διευκρινίζονται τα εξής: 

• Τα κονδύλια των περιπτώσεων (α) και (γ) αφορούν πωλήσεις και απαιτήσεις αντίστοιχα της 

μητρικής  εταιρείας  προς  την  ενοποιούμενη  θυγατρική,  οι  οποίες  σε  επίπεδο  ομίλου 

απαλείφονται. 

 

• Τα κονδύλια της περίπτωσης (ε) αναλύονται στον κατώτερο πίνακα: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
α) Αμοιβές Μελών Δ.Σ.  230.660,36  72.000,00  230.660,36  72.000,00 
β) Αμοιβές Παρεχομένων Υπηρεσιών  0,00  0,00  0,00  0,00 
γ) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών  132.546,81  106.485,96  0,00  0,00 
Σύνολο  363.207,17  178.485,96  230.660,36  72.000,00 

 

 

β.   Συναλλαγές με λοιπά συνδεμένα μέρη 

 

Τα  λοιπά  συνδεδεμένα  μέρη  αφορούν  επιχειρήσεις,  που  ελέγχονται  ή  επηρεάζονται  από  τα 

βασικά  διοικητικά  στελέχη  ή  μετόχους    του  Ομίλου,  σύµφωνα  µε  τα  όσα  αναφέρονται  στο 

Δ.Λ.Π. 24, παράγραφος  9, περίπτωση (στ). 
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Δεν  υπάρχει  συμμετοχή  του  Ομίλου  στις  εταιρείες  αυτές  και  οι  συναλλαγές  γίνονται  στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας των εταιρειών.  

 

Οι  όροι  των  συναλλαγών  είναι  σε  καθαρή  εμπορική βάση μεταξύ  των συνδεδεμένων μερών 

που ενεργούν µε την θέληση τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς. 

 

Οι  συναλλαγές του Ομίλου και  της Εταιρείας µε τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται 

στους δύο παρακάτω πίνακες: 

 

i. Αγορές – Πωλήσεις 
 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
α) Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη:    
    ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  5.990.093,72  8.228.949,57  0,00  0,00 
    ‐ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  3.768.891,99  5.606.873,13  2.137.170,71  3.183.612,48 
    ‐ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.  367.385,01  102.299,65  0,00  0,00 
    ‐ ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε.  664.131,96  0,00  0,00  0,00 
    ‐ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  1.028.176,52  0,00  343.191,46  0,00 

11.818.679,20  13.938.122,35  2.480.362,17  3.183.612,48 

β) Πωλήσεις σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη:    
    ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  4.369.922,65  7.734.562,26  4.369.922,65  7.417.649,66 
    ‐ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00 
    ‐ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.  5.795.886,10  4.174.830,58  2.896.079,71  3.092.455,12 
    ‐ ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00 
    ‐ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00 

10.165.808,75  11.909.392,84  7.266.002,36  10.510.104,78 

 
 

ii. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2010  30/6/2009  30/6/2010  30/6/2009 

  
α) Απαιτήσεις κατά λοιπών συνδεδεμένων μερών:    
    ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  0,00  1.624.516,05  0,00  1.624.516,05 
    ‐ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00 
    ‐ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.  1.381.790,02  4.533.264,68  2.410.222,22  3.504.565,80 
    ‐ ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00 
    ‐ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00 

1.381.790,02  6.157.780,73  2.410.222,22  5.129.081,85 

β) Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη:    
    ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  1.207.170,52  2.015.097,51  503.178,70  1.580,50 
    ‐ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  1.600.420,36  6.738.296,02  0,00  4.199.313,85 
    ‐ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.  506.082,70  150.075,14  0,00  0,00 
    ‐ ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε.  264.131,96  0,00  0,00  0,00 
    ‐ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  720.816,22  0,00  343.191,46  0,00 

4.298.621,76  8.903.468,67  846.370,16  4.200.894,35 
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41. Ληφθείσες και Χορηγηθείσες Εγγυήσεις 

 

Ο Όμιλος δεν έχει στην κατοχή του ληφθείσες εγγυήσεις καλής εξόφλησης απαιτήσεων πελατών 

και δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης υπέρ τρίτων.  

 

Η  Μητρική  Εταιρεία  έχει  παράσχει  εγγύηση  ποσού  ευρώ  14.567.114,46  προς  Τράπεζα  για 

εξασφάλιση  μακροπρόθεσμης  δανειακής  υποχρέωσης  της  θυγατρική  εταιρείας  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».  

 

 Αντίστοιχα  η  θυγατρική  εταιρεία  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.»  έχει  παράσχει  εγγύηση  ποσού 

ευρώ  3.950.728,72  προς  Τράπεζα  για  εξασφάλιση  μακροπρόθεσμης  δανειακής  υποχρέωσης  της 

Μητρικής Εταιρείας. 

 
 
42. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία των Οικονομικών καταστάσεων 

έως  και  το  χρόνο  υποβολής  της  έκθεσης,  που  να  είναι  ζημιογόνα  και  να  δηλώνουν  την  ανάγκη 

προσαρμογών  των  ενεργητικών  και  παθητικών  στοιχείων  των  δημοσιευμένων  Οικονομικών 

Καταστάσεων  ή  να  απαιτούν  αποκάλυψή  τους  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της  κλειόμενης 

χρήσης. Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε 

να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν 

σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Ως οψιγενές, πάντως, γεγονός κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το ότι η μητρική εταιρεία έχει από 

19/10/2010 συνομολογήσει με τις τράπεζες ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ένα 

κοινό  εμπραγμάτως  εξασφαλισμένο  ομολογιακό  δάνειο  συνολικής  ονομαστικής  αξίας  8.000.000 

ευρώ,  το  προϊόν  του  οποίου  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  αναχρηματοδότηση  υφιστάμενου 

τραπεζικού δανεισμού.  

 

Προς  εξασφάλιση  του δανείου αυτού που θα λήξει  την 30/6/2016  έχουν συνομολογηθεί οι  εξής 

εξασφαλίσεις: 

α.  Α’  σειράς  υποθήκη  ποσού  9.600.000  ευρώ  επί  των  ακινήτων  (βιομηχανοστασίου)  της 

εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. 
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β.  Ενεχυρίαση  –  εκχώρηση  απαιτήσεων  από  ασφαλιστικές  αποζημιώσεις  στα  πλαίσια 

συμβάσεων ασφαλίσεων που αφορούν  την ασφάλιση  των ακινήτων επί  των οποίων θα 

εγγραφεί το ανωτέρω εμπράγματο βάρος και των επ’ αυτών μηχανημάτων. 

 

γ.  Σύσταση  ενεχύρου  επί  329.351  μετοχών  εκδόσεως  της  εταιρείας  «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.». 

 

Διευκρινίζεται ότι η περίοδος διαθεσιμότητας του ομολογιακού δανείου ορίστηκε σε τρεις μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

 

Επίσης  κρίνεται  σκόπιμο  να  αναφέρουμε  εδώ  και  το  γεγονός  ότι  από  τον  Όμιλο  συνεχίζεται  η 

μελέτη  για  αναθεώρηση  του  οργανογράμματος  των  θέσεων  εργασίας  του  Κλωστηρίου  και  του 

Πλεκτηρίου. Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη αυτή είναι θετικά προς την 

κατεύθυνση  περιορισμού  των  θέσεων  εργασίας,  χωρίς  ωστόσο  να  επηρεάζεται  ο  όγκος 

παραγωγής. 

 

Επιπροσθέτως  συνεχίζεται  η  προσεκτική  επανεκτίμηση  των  τιμών πωλήσεως  ετοίμων  προϊόντων 

καθώς και η έρευνα για εξεύρεση νέων πελατών και η εισδοχή σε νέες αγορές. 

 

Τέλος,     γίνεται επανεκτίμηση των ελαστικών δαπανών με σκοπό τον περιορισμό τους στο βαθμό 

που αυτό είναι εφικτό. 
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Η  Ετήσια Οικονομική Έκθεση,  καθώς  και  τα συνοπτικά  Στοιχεία  και Πληροφορίες  της  κλειόμενης 

διαχειριστικής  περιόδου  έχουν  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας  στη  διαδικτυακή 

διεύθυνση: www.ekkokkistiria‐thrakis.gr.   

 

 

 

Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου  2010 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

   

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΚΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 356446  Α.Δ.Τ.  ΑΕ 683220 

   

   

   

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΖΩΗΣ Σ. ΔΟΥΚΑΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 886348  Α.Δ.Τ.  ΑΕ 211604 
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