
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΚΚΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ   ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ       
ΑΑννώώννυυµµηη   ΒΒιιοοµµηηχχααννιικκήή   κκααιι   ΕΕµµπποορριικκήή   ΕΕττααιιρρίίαα 

 

 
 
 
 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ                                                                                    

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

 
 
 
 
 

ΑΡ. Γ.ΕΜ.Η.: 014027010000     Ε∆ΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     Τ.Κ.: 69100



                      

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2014                                                         σελ. 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ........................................................................... 4 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ............................................................. 13 

Α. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2014 ............................................................. 15 

Β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσεως που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 ..................... 16 

Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ................................................................................ 17 

Δ. Κατάσταση Ταμειακών Ροών από 1/7/2013 έως 30/06/2014 .................................................... 19 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................................................................... 20 

1. Γενικές Πληροφορίες ............................................................................................................. 20 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.............................. 21 

2.1 Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων ......................................................... 21 
2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων ................................ 22 

2.3 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ........................................................................................... 29 

2.4 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων συγκρίσιµης περιόδου ................................................................ 29 
2.5 Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ............................................................... 30 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ....................................................................................... 32 

4. Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία .................................................................................................... 43 

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................... 48 

6. Συµµετοχές σε θυγατρικές ..................................................................................................... 49 

7. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες ........................................................................................ 50 

8. Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος) ............................................................ 52 

9. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις .................................................................................. 55 

10. Αποθέµατα .............................................................................................................................. 55 

11. Πελάτες ................................................................................................................................... 56 

12. Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές ................................................................................... 57 

13. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα .................................................................................... 57 

14. Μετοχικό Κεφάλαιο ............................................................................................................... 58 

15. Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας ................................................................................................ 58 

16. Λοιπά Αποθεµατικά ............................................................................................................... 58 

17. Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις .......................................................................... 59 

18. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού ........................................................................... 62 

19. Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια ......................................................................................................... 63 

20. Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ........................................................ 64 

21. Κύκλος εργασιών ................................................................................................................... 64 

22. Κόστος πωληθέντων .............................................................................................................. 65 

23. Άλλα Λειτουργικά Έσοδα...................................................................................................... 65 

24. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας ........................................................................................... 65 

25. Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως ............................................................................................. 66 



                      

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2014                                                         σελ. 3 

26. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) ................................................................................... 66 

27. Αποσβέσεις .............................................................................................................................. 66 

28. Μέρισµα .................................................................................................................................. 67 

29. Κόστος µισθοδοσίας ............................................................................................................... 67 

30. Πίνακας Γνωστοποιήσεων Συνδεδεµένων Μερών .............................................................. 67 

31. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ........... 69 

32. Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ...................................................................................... 72 

33. Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ...................... 73 

34. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις ............................................................................ 73 

35. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων .................................... 75 
 



                      

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιουλίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2014                                                         σελ. 4 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

 

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

λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση από 1η Ιουλίου 2013 έως 30η Ιουνίου 

2014. 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 Εταιρία καταρτίζει 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις). 

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 καταρτίστηκαν σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) µε βάση λογιστικές αρχές και 

πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και είναι σύµφωνες µε τα 

πρότυπα αυτά. 

 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει τον απολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων της χρήσης 

01/07/2013 – 30/06/2014 και την αναφορά των σηµαντικών γεγονότων, τόσο κατά τη διάρκεια της 

χρήσης όσο και µετά τη λήξη αυτής, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της, της Εταιρίας 

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

καθώς και του Οµίλου «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ», στον οποίο Όµιλο περιλαµβάνονται πλην της 

Εταιρίας και οι ακόλουθες συνδεδεµένες εταιρείες: 

 

� Η θυγατρική εταιρία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο ∆ήµο Κοµοτηνής 

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

58,60328%, 

 

� η συγγενής εταιρία «ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

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

∆ήµο Πέλλας, 

 

� η συγγενής εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» µε 1.206 µετοχές και 

ποσοστό συµµετοχής 18% και η οποία έχει έδρα τον ∆ήµο Σοφάδων Νοµού Καρδίτσας. 

 

Εν προκειµένω και επειδή από την Εταιρία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

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

και δεδοµένα της Εταιρίας και των συνδεδεµένων  προς αυτήν επιχειρήσεων και µε αναφορά στα 
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επιµέρους (ατοµικά), οικονοµικά στοιχεία και δεδοµένα της Εταιρίας, σε εκείνα τα σηµεία που 

κρίνεται απαραίτητο για την ολοκληρωµένη και ενδελεχή κατανόηση του περιεχοµένου της. 

Επίσης εµπεριέχει την ανάλυση των κυριότερων κινδύνων καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης. 

 

Γενικές πληροφορίες 

 

Η Εταιρία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

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

ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής. Επισηµαίνεται ότι το ίδιο ποσοστό συµµετοχής υπήρχε και κατά την 30/06/2013.  

 

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

 

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

� Στην εταιρία «ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

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

∆ήµο Πέλλας και 

� στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» µε 1.206 µετοχές και ποσοστό 

συµµετοχής 18% και η οποία έχει έδρα τον ∆ήµο Σοφάδων νοµού Καρδίτσας. 

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

 

∆ιευκρινίζεται ότι η ως άνω εταιρία «ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο επί της εταιρίας αυτής. 

 

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

Μητρική Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 18% κατατάσσεται ως συγγενής εταιρία λόγω του ότι έχει 

αποκτηθεί µε σκοπό την διαρκή εκµετάλλευση. 

 

Τα ακίνητα του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

α. Ακίνητα Μητρικής Εταιρίας: 

Η Εταιρία 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 εταιρίας, µε συνολική επιφάνεια κάλυψης  14.309,25 

τ.µ. 

β. Ακίνητα θυγατρικής εταιρίας: 
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Η θυγατρική εταιρία «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 εταιρίας µε συνολική επιφάνεια κάλυψης 25.995,43 τ.µ. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών Οµίλου και Εταιρίας της οικονοµικής χρήσης από 1/7/2013 έως  

30/06/2014 - Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων 

 

• Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε την 30/06/2014 σε 6.582.595,56 ευρώ και την 30/06/2013 

σε 10.277.622,58 ευρώ.  

 

Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε την 30/06/2014 σε 1.682.114,95 ευρώ και την 
30/06/2013 σε 6.449.997,55 ευρώ. 

 

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε ως εξής: 

 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ  
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως Ποσοστό µεταβολής µεταξύ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 και 30/06/2013 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.682.114,95 6.449.997,55 -73,92% 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.958.017,81 6.375.928,64 -22,24% 

ΣΥΝΟΛΟ 6.640.132,76 12.825.926,19 -48,23% 

    
ΜΕΙΟΝ: ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (57.537,20) (2.548.303,61) -97,74% 
    

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.582.595,56 10.277.622,58 -35,95% 
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• Αναλυτικά, οι δείκτες επιδόσεων του Οµίλου και της Εταιρίας είναι οι παρακάτω : 

 

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 
ΟΜΙΛΟΣ Μεταβολή ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταβολή 

1/7/2013 έως 
30/06/2014 

1/7/2012 έως 
30/06/2013 

2014 µε 
2013 

1/7/2013 έως  
30/06/2014 

1/7/2012 έως 
30/06/2013 

2014 µε 
2013 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.582.595,56 10.277.622,58 -35,95% 1.682.114,95 6.449.997,55 -73,92% 
  

ΜΙΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1.079.786,62) (3.084.463,54) -64,99% 561.385,74 (678.019,00) -182,80% 
% επί των πωλήσεων -16,40% -30,01% 33,37% -10,51% 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ΕΒΙΤ) (2.378.492,29) (4.582.897,82) -48,10% 291.775,34 (1.129.441,78) -125,83% 
% επί των πωλήσεων -36,13% -44,59% 17,35% -17,51% 
EBITDA (1.514.605,24) (3.559.798,84) -57,45% 379.034,67 (868.900,54) -143,62% 
% επί των πωλήσεων -23,01% -34,63% 22,53% -13,47% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(προ φόρων) (ΕΒΤ) (4.601.326,39) -6.631.946,53 -30,62% (487.094,35) (1.960.986,41) -75,16% 
% επί των πωλήσεων -69,90% -64,53% -28,96% -30,40% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(µετά από φόρους) (4.761.008,33) (5.397.160,49) -11,79% (383.963,08) (1.164.916,03) -67,04% 
% επί των πωλήσεων -72,33% -52,51% -22,83% -18,06% 

 

 

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/6/2013 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ (30.009.254,90) (28.994.107,32) (13.436.642,61) (13.937.932,41) 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η (προ 
φόρων) προς Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ROE) 30,37% 57,97% -50,25% -144,64% 

  
∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ:   
∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) 0,20 0,18 0,07 0,03 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     (ACID 
RATIO) 0,14 0,13 0,07 0,03 

  

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ:   
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚA 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 136,33% 127,68% 94,90% 92,98% 
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦAΛΑΙΑ (375,22%) -461,33% 1.862,17% 1.323,98% 
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2. Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη εργασιών Οµίλου για την επόµενη  χρήση 1/7/2014 - 

30/6/2015 

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έθεσε σε εφαρµογή τις εξής επιδιώξεις: 

� Τον εµπλουτισµό των προϊόντων µε γνώµονα τις διεθνείς εξελίξεις και τις 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 καλύτερων τιµών 

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

σε συνδυασµό µε την καλή φήµη της εταιρίας 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. 

 

Η µεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη της απαίτησης από τον ΟΑΕ∆ έχει δηµιουργήσει τεράστια 

προβλήµατα στη λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου τα τελευταία έτη και σηµαντική επιβάρυνση 

στον ταµειακό προγραµµατισµό τους, παρά τις προσπάθειες της διοίκησης για περιορισµό των 

δαπανών. Προκειµένου  η Εταιρία και ο Όµιλος να συνεχίσουν την παραγωγική λειτουργία τους η 

∆ιοίκηση κατέφυγε σε εξωτερικό τραπεζικό δανεισµό που είχε σαν αποτέλεσµα υψηλή επιβάρυνση 

από τόκους και πρόσθετα προβλήµατα στις ταµειακές ροές της Εταιρίας και του Οµίλου από την 

ανάγκη αποπληρωµής τους. 

 

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

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

κερδοφορίας. 

 
3. Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ Εταιρίας και λοιπών συνδεδεµένων µερών 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεµένων µερών καθώς και η φύση 

της σχέσεως του συνδεδεµένου µέρους µε τον εκδότη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 24, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 

Σχέση µε την 
Εταιρία 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

 - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Θυγατρική 0,00 57.537,20 166.708,66 70.770,26 
 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. * ως Σηµείωση 0,00 800,00 0,00 372.480,44 
 - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. * ως Σηµείωση 0,00 0,00 0,00 512.976,75 
 - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. * ως Σηµείωση 0,00 0,00 63.217,76 0,00 
 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. * ως Σηµείωση 0,00 0,00 0,00 635.288,54 

  0,00 58.337,20 229.926,42 1.590.844,49 

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

 

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας, όπως 

ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, αναλύονται ως εξής:  

 

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ     
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
       
α) Αµοιβές Μελών ∆.Σ. και  ∆ιευθυντικών Στελεχών 312.880,23 283.111.40 103.282,35 74.786,03 

 

4. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης από 1η Ιουλίου 

2013 έως 30η Ιουνίου 2014 

 

Σε παρελθούσες χρήσεις η Εταιρία κατέθεσε συνολικά 2.895.000,00 ευρώ στην θυγατρική της εταιρία 

«ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ως ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 

τελευταίας. Κατά την τρέχουσα χρήση οριστικοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής 

ότι το ποσό της αύξησης που αναλογεί στην Μητρική Εταιρία ανέρχεται σε 2.070.000,00 ευρώ  οπότε 

και επιστράφηκε στην Εταιρία το ποσό των 825.000,00 ευρώ.  

Παράλληλα στην τρέχουσα χρήση πραγµατοποιήθηκε κατάθεση ποσού Ευρώ 1.000.020,00 από µη 

ελέγχουσα συµµετοχή για την επικείµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής.  

 

Στην τρέχουσα χρήση η ∆ιοίκηση αποφάσισε να µην υπάρξει βιοµηχανική και εµπορική 

δραστηριότητα µέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 

αφορούσε την παροχή υπηρεσιών µε παραλαβή και εκκόκκιση βάµβακος για λογαριασµό τρίτου. Η 

ίδια δραστηριότητα θα λάβει χώρα και την επόµενη χρήση.   

 

∆εν συνέβησαν άλλα γεγονότα άξια λόγου, ούτε λήφθηκαν αποφάσεις για τις οποίες πρέπει το ∆.Σ. να 

αναφερθεί ιδιαιτέρως στην παρούσα έκθεση.  
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5. ∆ιαχείριση 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 ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής 

∆ιαχείρισης. Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης 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 βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις καθώς και 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 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

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

καθορίζεται σε ∆ολάρια Αµερικής. Έτσι φθηνό ∆ολάριο 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 ∆ολάριο Αµερικής σε 

σχέση µε το Ευρώ ακριβαίνει. 

 

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

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.  

 

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.   

 

Κίνδυνος επιτοκίων  

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

επιτοκίων. 

 

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. 

 

Κίνδυνος διαχείρισης Κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου και της Εταιρίας είναι να 

εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής τους διαβάθµισης καθώς και των υγιών 

δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες τους και να 

µεγιστοποιείται η αξία των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια 

ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού 

και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   
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∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος και η Εταιρία σχετικά µε τη 

διαχείριση κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  

 

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 από τις 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 παρακολουθεί ενεργά τις τάσεις σε κάθε αγορά και αντιδρά άµεσα για την 

προσαρµογή στις εκάστοτε συνθήκες. 

 

6. Γεγονότα και λοιπές πληροφορίες µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Με εξαίρεση την αναχρηµατοδότηση του συνολικού τραπεζικού δανεισµού και την πρόσθετη 

χρηµατοδότηση που εξασφάλισε ο Όµιλος και αναφέρεται στη σηµείωση  2.5 των οικονοµικών 

καταστάσεων, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 

30/06/2014, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων και θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

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

για αναθεώρηση του οργανογράµµατος των θέσεων εργασίας του εκκοκκιστηρίου και του 

κλωστηρίου. 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, 2 ∆εκεµβρίου 2014 

 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Ιωάννης Χ. Ακκάς 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»  

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 

που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρίας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,  

 

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Πολυτεχνείου 4 

 546 26 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

 Τηλ.: 2310 512 515 

Φαξ: 2310 512 487 

ey.com 
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καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

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

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρίας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση 

και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Άλλο θέµα 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για τη χρήση που έληξε 

την 30η Ιουνίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς 

επιφύλαξη την 10η Φεβρουαρίου 2014. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

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

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

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

 

                       Θεσσαλονίκη, 5 ∆εκεµβρίου 2014 
 
                                                      Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
           

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 25921 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ 
14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107 
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Α. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2014 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σηµ. 30/06/2014 
30/06/2013 

Αναδιατυπωµένα* 30/06/2014 
30/06/2013 

Αναδιατυπωµένα* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό        

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 4 33.673.904,24 34.473.458,32 8.034.973,02 8.122.232,35 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 160.785,57 225.118,54 0,00 0,00 

Συµµετοχές σε θυγατρικές 6 0,00 0,00 9.862.900,00 10.687.900,00 

Επενδύσεις σε συγγενείς 7 49.210,08 0,00 36.180,00 0,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8 58.848,35 70.222,01 58.848,35 0,00 

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 9 169.499,31 169.499,31 42.036,48 42.036,48 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  34.112.247,55 34.938.298,18 18.034.937,85 18.852.168,83 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Αποθέµατα 10 2.160.104,78 1.526.631,65 0,00 0,00 

Εµπορικές Απαιτήσεις 11 2.100.952,37 1.942.755,66 265.443,93 44.264,61 

Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές 12 3.119.496,67 2.597.227,27 678.254,45 368.276,42 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 13 199.331,05 86.819,69 42.921,33 40.639,50 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  7.579.884,87 6.153.434,27 986.619,71 453.180,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  41.692.132,42 41.091.732,45 19.021.557,56 19.305.349,36 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 14 1.936.500,00 1.936.500,00 1.936.500,00 1.936.500,00 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 15 8.940.608,96 8.940.608,96 5.739.364,12 5.739.364,12 

Λοιπά αποθεµατικά 16 3.079.065,47 2.797.359,00 155.055,14 155.055,14 

Αποτελέσµατα εις νέο  (26.239.017,73) (23.003.764,73) (6.861.504,18) (6.475.184,13) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής  (12.282.843,30) (9.329.296,77) 969.415,08 1.355.735,13 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (2.865.615,75) (2.042.970,53) 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (15.148.459,05) (11.372.267,30) 969.415,08 1.355.735,13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσµα δάνεια 17 18.869.564,63 17.087.521,86 3.532.074,62 3.411.691,65 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 188.077,58 45.111,05 0,00 45.111,05 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 18 123.809,49 113.825,25 26.805,54 31.698,59 

Λοιπές προβλέψεις  34 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Σύνολο µακροπροθέσµων  υποχρεώσεων  19.251.451,70 17.386.458,16 3.628.880,16 3.628.501,29 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Εµπορικές υποχρεώσεις 20 6.276.084,73 6.960.545,55 744.983,32 2.066.171,88 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 20 5.644.651,20 3.616.072,09 1.913.928,10 1.226.960,22 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19 16.306.917,21 14.297.013,62 4.055.733,47 3.676.717,50 

Μακρ/σµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµ. χρήση 17 9.361.486,63 10.273.910,33 7.708.617,43 7.421.263,34 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  37.589.139,77 35.147.541,59 14.423.262,32 14.391.112,94 

Σύνολο υποχρεώσεων  56.840.591,47 52.463.999,75 18.052.142,48 17.949.614,23 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  41.692.132,42 41.091.732,45 19.021.557,56 19.305.349,36 
* Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2013 λόγω της 

αναταξινόµησης ορισµένων κονδυλίων όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.4 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της χρήσεως που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 

 Σηµ. 30/06/2014 
30/06/2013 

Αναδιατυπωµένα* 30/06/2014 
30/06/2013 

Αναδιατυπωµένα* 
      
Κύκλος εργασιών 21 6.582.595,56 10.277.622,58 1.682.114,95 6.449.997,55 
Κόστος πωληθέντων 22 (7.662.382,38) (13.362.086,12) (1.120.729,21) (7.128.016,55) 
Μικτές (ζηµίες)/κέρδη  (1.079.786,82) (3.084.463,54) 561.385,74 (678.019,00) 

      
Άλλα λειτουργικά έσοδα 23 543.447,43 448.751,45 192.264,28 66.953,68 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 24 (1.297.735,51) (1.158.911,02) (442.701,83) (285.107,05) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 25 (544.417,39) (788.274,71) (19.172,85) (233.269,41) 
(Ζηµίες)/Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες   (2.378.492,29) (4.582.897,82) 291.775,34 (1.129.441,78) 

      
 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 26 (2.272.104,66) (2.119.035,35) (778.911,52) (901.527,82) 
 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 26 60,48 69.986,64 41,83 69.983,19 
Μερίδιο από κέρδη συγγενών επιχειρήσεων  7 49.210,08 0,00 0,00 0,00 
Ζηµίες προ φόρων  (4.601.326,39) (6.631.946,53) (487.094,35) (1.960.986,41) 

      
Φόροι Εισοδήµατος 8 (159.681,94) 1.234.786,04 103.131,27 796.070,38 
Ζηµίες µετά από φόρους   (4.761.008,33) (5.397.160,49) (383.963,08) (1.164.916,03) 

Αποδιδόµενες σε:      
Ιδιοκτήτες µητρικής  (2.744.666,74) (3.470.585,51) (383.963,08) (1.164.916,03) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (2.016.341,59) (1.926.574,98) 0,00 0,00 
  (4.761.008,33) (5.397.160,49) (383.963,08) (1.164.916,03) 
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα/(Ζηµίες) µετά από 
φόρους      

Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην  
Κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα 

     

Αποτίµηση ενσώµατων πάγιων στοιχείων στην 
εύλογη αξία 4 0,00 3.357.365,23 0,00 (321.825,59) 

Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στην αποτίµηση 
πάγιων στοιχείων στην εύλογη αξία 

8 0,00 (1.705.531,77) 0,00 (400.988,73) 

(Ζηµίες)/Κέρδη από επαναµέτρηση προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 18 (20.545,17) 39.068,82 (3.185,10) 25.526,19 

Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα αναλογιστικά 
κέρδη / (ζηµίες)  

8 5.341,75 (10.157,89) 828,13 (6.636,81) 

Λοιπές συνολικές (ζηµίες)/κέρδη µετά από φόρους  (15.203,42) 1.680.744,39 (2.356,97) (703.924,94) 
      
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες χρήσεως µετά 
από φόρους   (4.776.211,75) (3.716.416,10) (386.320,05) (1.868.840,97) 

      
Αποδιδόµενες σε:      
Ιδιοκτήτες µητρικής  (2.754.552,15) (2.777.016,00) (386.320,05) (1.868.840,97) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (2.021.659,60) (939.400,10) 0,00 0,00 
  (4.776.211,75) (3.716.416,10) (386.320,05) (1.868.840,97) 
(Ζηµίες) /Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων      

(EBITDA) 32 (1.465.395,16) (3.559.498,84) 379.034,67 (868.900,54) 

 
 
 
* Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2013 λόγω της 
υιοθέτησης της αναθεώρησης  του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.3 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
(Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων) 
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Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
i. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της  χρήσεως από 1/7/2013 έως 30/06/2014 (Όµιλος) 

 
  ΟΜΙΛΟΣ 
 Μετοχικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποτελέσµατα  Μη ελέγχουσες  
 Κεφάλαιο Εύλογης Αξίας Αποθεµατικά εις Νέο Σύνολο Συµµετοχές Σύνολο 

   
Υπόλοιπο Ίδιων Κεφαλαίων 1/7/2013 1.936.500,00 8.940.608,96 2.797.359,00 (23.003.764,73) (9.329.296,77) (2.042.970,53) (11.372.267,30) 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως - - - (2.744.666,74) (2.744.666,74) (2.016.341,59) (4.761.008,33) 
Λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους - - - (9.885,41) (9.885,41) (5.318,01) (15.203,42) 
Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους - - - (2.754.552,15) (2.754.552,15) (2.021.659,60) (4.776.211,75) 
Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές (σηµ. 16) - - - - - 1.000.020,00 1.000.020,00 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/2004 - - 281.706,47 (480.700,85) (198.994,38) 198.994,38 - 
Υπόλοιπο Ίδιων Κεφαλαίων 30/06/2014 1.936.500,00 8.940.608,96 3.079.065,47 (26.239.017,73) (12.282.843,30) (2.865.615,75) (15.148.459,05) 
        
Υπόλοιπο Ίδιων Κεφαλαίων 1/7/2012 1.936.500,00 8.271.801,79 2.452.796,91 (18.969.984,56) (6.308.885,86) (1.346.965,34) (7.655.851,20) 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως* - - - (3.470.585,51) (3.470.585,51) (1.926.574,98) (5.397.160,49) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους* - 668.807,17 - 24.762,34 693.569,51 987.174,88 1.680.744,39 
Συγκεντρωτικές Συνολικές (Ζηµίες)/Εισοδήµατα 
µετά από φόρους - 668.807,17 - (3.445.823,17) (2.777.016,00) (939.400,10) (3.716.416,10) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/2004 - - 344.562,09 (587.957,00) (243.394,91) 243.394,91 - 

Υπόλοιπο Ίδιων Κεφαλαίων 30/06/2013 1.936.500,00 8.940.608,96 2.797.359,00 (23.003.764,73) (9.329.296,77) (2.042.970,53) (11.372.267,30) 
 

* Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2013 λόγω της υιοθέτησης της αναθεώρησης  του ∆ΛΠ 19 και της 

αναταξινόµησης ορισµένων κονδυλίων όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.3 και 2.4 των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 
(Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων) 
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ii. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσεως από 1/7/2013 έως 30/06/2014 (Εταιρία) 
 
 
 ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Μετοχικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποτελέσµατα  
 Κεφάλαιο Εύλογης Αξίας Αποθεµατικά εις Νέο Σύνολο 
      
Υπόλοιπο Ίδιων Κεφαλαίων 1/7/2013 1.936.500,00 5.739.364,12 155.055,14 (6.475.184,13) 1.355.735,13 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως - - - (383.963,08) (383.963,08) 
Λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους - - - (2.356,97) (2.356,97)  
Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους - - - (386.320,05) (386.320,05) 
Υπόλοιπο Ίδιων Κεφαλαίων 30/06/2014 1.936.500,00 5.739.364,12 155.055,14 (6.861.504,18) 969.415,08 
      

 

Υπόλοιπο Ίδιων Κεφαλαίων 1/7/2012 1.936.500,00 6.462.178,44 155.055,14 (5.329.157,48) 3.224.576,10 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως* - - - (1.164.916,03) (1.164.916,03) 
Λοιπές συνολικές (ζηµίες)/εισοδήµατα µετά από 
φόρους* - (722.814,32) - 18.889,38 (703.924,94) 
Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους - (722.814,32) - (1.146.026,65) (1.868.840,97) 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων 30/06/2013 1.936.500,00 5.739.364,12 155.055,14 (6.475.184,13) 1.355.735,13 

 

* Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2013 λόγω της υιοθέτησης της αναθεώρησης  του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται 
στη σηµείωση 2.3 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
(Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων) 
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∆. Κατάσταση Ταµειακών Ροών από 1/7/2013 έως 30/06/2014 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 

 Σηµ. 
30/06/2014 

30/06/2013 
*Αναδιατυπωµένα 30/06/2014 

30/06/2013 
*Αναδιατυπωµένα 

        
Ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
      

Ζηµίες προ φόρων  (4.601.326,39) (6.631.946,53) (487.094,35) (1.960.986,41) 
Αναπροσαρµογές για:      
Αποσβέσεις ενσώµατων πάγιων στοιχείων 4, 27 799.554,08 963.065,46 87.259,33 260.541,24 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 5, 27 64.332,97 60.333,52 0,00 0,00 
Κέρδη από πώληση παγίων 4, 23 (64.170,00) (1.576,73) 0,00 0,00 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 23 0,00 (12.087,84) (36.180,00) 0,00 
Κέρδη από µερίδιο συγγενών επιχειρήσεων 7 (49.210,08) 0,00 0,00 0,00 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 26 (60,48) (69.986,64) (41,83) (69.983,19) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26 2.272.104,66 2.119.035,35 778.911,52 901.527,82 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 11, 12 20.992,73 207.789,17 15.000,00 98.000,00 
Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 10,22 462.585,76 138.768,24 0,00 0,00 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 18 178.636,58 19.003,49 51.921,86 5.477,45 

(Αύξηση) / Μείωση σε: 
 

    
Αποθέµατα  (1.096.058,89) 1.856.849,74 0,00 1.739.873,35 
Εµπορικές απαιτήσεις  438.341,36 5.070.653,92 603.820,68 (149.189,01) 
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  (515.633,46) 712.570,96 (303.342,09) 440.111,29 
Αύξηση / (Μείωση) σε:      
Εµπορικές υποχρεώσεις  (1.286.991,62) (4.288.912,30) (1.321.188,56) 252.488,58 
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  2.006.943,17 1.992.031,32 665.331,94 718.780,74 
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού 18 (189.197,51) (40.937,88) (60.000,01) 0,00 
Μείον:      
Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 26 (2.272.104,66) (2.110.665,00) (778.911,52) (901.527,82) 
Καταβεβληµένοι φόροι  0,00 (117.258,71) 0,00 (117.258,71) 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  

 

(3.831.261,78) (133.270,46) (784.513,03) 1.217.855,33 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά ενσώµατων παγίων περ/κων στοιχείων 4 0,00 (3.772,20) 0,00 (3.772,20) 
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 5 0,00 (1.140,01) 0,00 0,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  παγίων  64.170,00 12.500,02 0,00 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 26 60,48 69.986,64 41,83 69.983,19 

Καθαρές ταµειακές ροές  από επενδυτικές 
δραστηριότητες  

 

64.230,48 77.574,45 41,83 66.210,99 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 16 1.000.020,00 0,00 0,00 0,00 
Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων  2.009.903,59 121.463,55 379.015,97 (994.492,69) 
Καθαρή µεταβολή µακροπροθέσµων δανείων  869.619,07 (208.689,41) 407.737,06 (272.741,35) 

Καθαρές ταµειακές ροές  από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  

 

3.879.542,66 (87.225,86) 786.753,03 (1.267.234,04) 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

112.511,36 (142.921,87) 2.281,83 16.832,28 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή 
της χρήσεως 

13 
86.819,69 229.741,56 40.639,50 23.807,22 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους 
χρήσεως 

13 
199.331,05 86.819,69 42.921,33 40.639,50 

 
* Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2013 λόγω 
της υιοθέτησης της αναθεώρησης  του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων 
 
(Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
1.  Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρία» 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 Εταιρία και ο Όµιλος έχουν 
την έδρα τους στον ∆ήµο Κοµοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι 
www.ekkokkistiria-thrakis.gr.  
 
Σκοπός της µητρικής Εταιρίας 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 Εταιρία ή και σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας: 

Ιωάννης Χ. Ακκάς   Πρόεδρος  
Κωνσταντίνος Βούλγαρης   Αντιπρόεδρος  
Χρήστος Ι. Ακκάς   Mέλος 
Σάββας Μιρλιαούντας   Mέλος   
Ηλίας Παπαφλωράτος   Mέλος   
 

Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι 30/06/2019. 
 
Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν κατά την 30/06/2014 το 100% του µετοχικού 
κεφαλαίου και του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας 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% 
 
 
Σκοπός της θυγατρικής εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία έχει έδρα της στον 
∆ήµο 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 εταιρία ή και σε 
συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις. 
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Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία 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 εταιρίας «ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία έχει έδρα της τον ∆ήµο 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 εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», η οποία έχει έδρα της 
τον ∆ήµο Σοφάδων 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). 
 
2.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

2.1 Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) καθώς και σύµφωνα µε τις σχετικές ∆ιερµηνείες τους, όπως 
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών Προτύπων του Σ∆ΛΠ, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει 
την 30 Ιουνίου 2014. ∆εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες προτύπων που να έχουν 
εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.  
 
Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του 
ιστορικού κόστους µε εξαίρεση την αποτίµηση των γηπέδων, κτιρίων και µηχανηµάτων στην 
εύλογη αξία, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»). 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του Οµίλου 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκηση του 
Οµίλου εκτιµά ότι δεν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 
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των υποχρεώσεων. Οι τοµείς όπου απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση και όπου οι υποθέσεις 
και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως ακολούθως:  
 
Φόρος εισοδήµατος 
Απαιτείται κρίση από τον Όµιλο για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. 
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικά αναγνωρισθέντα, 
η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο εισοδήµατος στη χρήση που ο προσδιορισµός των 
φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην 
παράγραφο 34(γ). 
 
Προβλέψεις για αποθέµατα 
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε την αποτίµηση των αποθεµάτων στη µικρότερη 
τιµή µεταξύ τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η ρευστοποιήσιµη αξία µπορεί να 
διαφέρει σε σχέση µε εκείνη που εκτιµήθηκε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
 
Προβλέψεις για εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης 
σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και 
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 
διαχειρίζεται.  
 
Αποτίµηση ενσώµατων παγίων στοιχείων σε εύλογη αξία 
Ο Όµιλος και η Εταιρία, για την αποτίµηση της αξίας των ενσώµατων παγίων στοιχείων 
(γήπεδα, κτίρια και µηχανήµατα), όπου υπάρχει ενεργός αγορά προσδιορίζει την εύλογη αξία 
τους µε βάση τις εκθέσεις αποτίµησης που καταρτίζουν για λογαριασµό της ανεξάρτητοι 
εκτιµητές. Εάν δεν υπάρχουν αντικειµενικές πληροφορίες, ιδίως λόγω των οικονοµικών 
συνθηκών, τότε η ∆ιοίκηση, βασιζόµενη στην προγενέστερη εµπειρία της και, συνεκτιµώντας 
τις διαθέσιµες πληροφορίες, εκτιµά την εύλογή τους αξία. 
 
Ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων  
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των 
αποσβεστέων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες 
ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά για να εκτιµηθεί κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. 
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 3(γ). 
 
Προγράµµατα συγκεκριµένων παροχών 
Το κόστος ωφεληµάτων για τα προγράµµατα συγκεκριµένων παροχών υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας αναλογιστικές εκτιµήσεις, κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται παραδοχές για 
τους προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθµό αύξησης των µισθών και τα ποσοστά 
θνησιµότητας. Λόγω της µακροχρόνιας φύσης των προγραµµάτων, οι παραδοχές αυτές 
υπόκεινται σε σηµαντική αβεβαιότητα. 
 

2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των συνηµµένων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 
30η Ιουνίου 2013 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερµηνειών που 
ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2013. 
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Ο Όµιλος και η Εταιρία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και 
διερµηνείες κατά την 1η Ιουλίου 2013:  
 

� ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση) 
� ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  
� ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 
� Κύκλος ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011 

 
• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση) 

Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 εισάγει µια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και 
ζηµιών τα οποία αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και εξαιρούνται µόνιµα 
από τα Αποτελέσµατα Χρήσης. Επίσης, οι αναµενόµενες αποδόσεις των προγραµµάτων 
περιουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ υπάρχει 
απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) 
καθορισµένης παροχής στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης 
παροχής. Τα µη κατοχυρωµένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα 
Χρήσης στη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της τροποποίησης 
και της ηµεροµηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. 
Άλλες τροποποιήσεις περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτικές γνωστοποιήσεις 
ευαισθησίας. Για τον Όµιλο και την Εταιρία η επίδραση αυτής της τροποποίησης παρουσιάζεται 
αναλυτικά στη σηµείωση 2.3 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα 
δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων).  
Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την 
αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 
µιας εταιρίας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισµούς συµψηφισµού» (master netting 
arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 32. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
  

• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  
Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις 
επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η 
εταιρία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο 
επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 13 δεν επηρέασε σηµαντικά τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας που 
πραγµατοποιούνταν από τον Όµιλο και την Εταιρία. Το ∆ΠΧΑ 13 απαιτεί επίσης συγκεκριµένες 
γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας, µερικές από τις οποίες αντικαθιστούν τις υφιστάµενες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης άλλων προτύπων, συµπεριλαµβάνοντας το ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις.  

 
• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την 
διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου  
('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Η διερµηνεία αναφέρεται στη λογιστική απεικόνιση 
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της ωφέλειας από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας.    

 
• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει 

τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των 
ετήσιων αναβαθµίσεων παρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων αλλά όχι επειγουσών 
τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι αναβαθµίσεις αυτές δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις.   
 

� ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη 
διαφορά µεταξύ εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών   
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική 
περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούµενη περίοδος.  

� ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά 
και ο εξοπλισµός συντήρησης που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και 
εξοπλισµού δεν είναι απόθεµα. 

� ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι 
οι φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων 
λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.   

� ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει 
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα 
πληροφόρησης µε τις συνολικές υποχρεώσεις ανά τοµέα πληροφόρησης στις ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει επίσης τη συµµόρφωση των 
γνωστοποιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τις ετήσιες. 

 
Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 
Εταιρία και ο Όµιλος δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα  
 
•  ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ 
12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 
και περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν 
των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η ∆ιοίκηση Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει 
ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν 
νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την 
εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε 
κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς 
διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας 
δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα  
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018. Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας 
του Σ∆ΛΠ για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 θα 
έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
αλλά δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
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υποχρεώσεων. Οι επόµενες φάσεις ασχολούνται µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και εισάγουν επιπλέον λογιστικές απαιτήσεις 
για χρηµατοοικονοµικά µέσα θέτοντας σε ισχύ µια ουσιαστική αναθεώρηση της λογιστικής 
αντιστάθµισης που θα επιτρέψει στις εταιρείες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες 
διαχείρισης του κινδύνου τους στις οικονοµικές καταστάσεις και επιτρέπουν τις αλλαγές για την 
αντιµετώπιση της θέµατος γνωστού ως «ίδιος πιστωτικός κίνδυνος.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι 
αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, 
αναφέρεται σε θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές 
Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει 
εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού 
σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί 
σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο 
∆ΛΠ 27. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 

• ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη 
∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από 
κοινοπρακτούντες. Το ∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από 
κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες 
πληρούν τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής 
θέσης. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 
• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως 
εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς 
επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 
28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρίας σε θυγατρικές εταιρείες, 
σε από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης 
µια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι 
αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

 
• ∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών  

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Το Σ∆ΛΠ έχει προγραµµατίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήµατα 
τιµολογιακής ρύθµισης και σχεδιάζει να δηµοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέµα αυτό εντός 
του 2014. Εν αναµονή των αποτελεσµάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες µε 
ρυθµιζόµενες τιµές, το Σ∆ΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ∆ΠΧΑ 14 ως προσωρινό µέτρο. Το 
∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσουν να 
αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιµολογιακές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προηγούµενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΑ. Ωστόσο, για να 
ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που εφαρµόζουν ήδη τα ∆ΠΧΑ και δεν 
αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιµολογιακής ρύθµισης 
παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονοµική οντότητα που παρουσιάζει ήδη 
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∆ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρµόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν 
αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 
ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή αποµακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 13 στις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί 
γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των Μ∆ΤΡ για τα οποία 
έχει αναγνωριστεί αποµείωση ή αναστραφεί αποµείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η 
∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των 
Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης  
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής 
αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισµένα 
κριτήρια. Το Σ∆ΛΠ προέβη σε περιορισµένης έκτασης τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, ώστε να 
επιτραπεί η συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει 
ο αντισυµβαλλόµενος ενός αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την εκκαθάριση του µέσου 
αυτού. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• ∆ΛΠ 19 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2014. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του 
λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας 
των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα 
µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 
τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση 
θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ιερµηνεία 21: Τέλη 

Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή διερµηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς µία οικονοµική οντότητα θα 
πρέπει να λογιστικοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωµή τελών 
που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήµατος. Η διερµηνεία αυτή είναι 
µία διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά 
Στοιχεία. Το ∆ΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των 
οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα ενός παρελθόντος 
γεγονότος (γνωστό και ως δεσµευτικό γεγονός). Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι το δεσµευτικό 
γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση καταβολής τέλους είναι η δραστηριότητα που 
περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή του τέλους. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν 
αναµένει ότι αυτή η διερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι 
µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας εκτιµά ότι αυτές οι 
αναβαθµίσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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� ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση αυτή 
τροποποιεί τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και 
προσθέτει τους ορισµούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουµένως 
ήταν µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

� ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο 
αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, 
µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από 
το εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.  

� ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική 
οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των 
κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα 
πρέπει να παρέχει συµφωνίες µεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 
τοµέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας µόνο εάν πραγµατοποιείται 
τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα.  

� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση συµπεράσµατος 
του ∆ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 
και ∆ΛΠ 39 δεν αποµάκρυνε την ικανότητα επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο στην 
τιµολογιακή αξία, χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι 
ασήµαντη.  

� ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο των 
ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά 
τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.  

� ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία 
εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα 
οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρία της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, 
αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας.  

� ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται 
κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.  

 

•  Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι 
µια συλλογή των τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι αυτές οι 
αναβαθµίσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

� ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 
εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό µιας 
από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού 
συµφωνίας. 

� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο 
εφαρµογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 
περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρµογής 
του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή του ∆ΠΧΑ 9 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισµό των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.  

� ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισµός 
του εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης 
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του 
επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί 
τη χωριστή εφαρµογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. 
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• ∆ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιµοποιούν τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις 
εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισµένες δικαιοδοσίες τη µετάβαση των 
εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ΠΧΑ µειώνοντας τα κόστη συµµόρφωσης χωρίς τον 
περιορισµό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιµη στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι 
αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις αφορούν στην ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 
και εκείνων του ∆ΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή την εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του 
επενδυτή και των συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων 
είναι ότι όταν η συναλλαγή αφορά σε µια επιχείρηση, αναγνωρίζεται το πλήρες κέρδος ή η ζηµιά. 
Αναγνώριση µέρους του κέρδους ή της ζηµιάς πραγµατοποιείται όταν η συναλλαγή αφορά σε 
περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτελούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα περιουσιακά στοιχεία 
στεγάζονται σε θυγατρική. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2017. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 
προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το 
είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για 
την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των 
υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το πρότυπο δεν 
έχει ακόµα υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας βρίσκεται στην 
διαδικασίας εξέτασης της επίδρασης στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι 
µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας εκτιµά ότι αυτές οι 
τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

- ∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες:  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µία άλλη (πώληση ή 
διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν µία 
συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των 
απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου 
διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης. 

- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις:  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή µπορεί 
να αποτελέσει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 
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Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον 
συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν 
απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της 
ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το 
νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. 
Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα σε αυτό το νόµισµα, 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων. 

- ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 
απαιτούµενες ενδιάµεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται στην ενδιάµεση 
οικονοµική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση ∆ιαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το Σ∆ΛΠ 
διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να 
είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές 
πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 

2.3 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 
 
Στις 01.07.2013 ο Όµιλος και η Εταιρία υιοθέτησαν την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 που µεταξύ 
άλλων προβλέπει την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζηµιών απευθείας στα λοιπά 
συγκεντρωτικά εισοδήµατα. Έως την 30η Ιουνίου 2013 ο Όµιλος και η Εταιρία αναγνώριζαν τα 
αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες πλήρως στα αποτελέσµατα, εφαρµόζοντας µία από τις µεθόδους του 
∆ΛΠ 19. 
 
Η παραπάνω αλλαγή δεν είχε επίδραση στην Κατάσταση Οικονοµική Θέσης αλλά µόνο στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της χρήσης 2013 µε αναταξινόµηση των αναλογιστικών 
κερδών και του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος από τα αποτελέσµατα µετά φόρων στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους. 
 
Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής έχει τις ακόλουθες επιδράσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας:     
 
Την 30 Ιουνίου 2013 (ποσά σε ευρώ): 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αύξηση Κόστος Πωλήσεων  (25.526,19) (25.526,19) 
Μείωση Λοιπών Εσόδων  (13.542,63) - 
Αύξηση φόρου εισοδήµατος (αναβαλλόµενου φόρου)   10.157,89 6.636,81 
Αύξηση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων µετά φόρων  28.910,93 18.889,38 

 
 

2.4 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων συγκρίσιµης περιόδου 
 
Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης του Οµίλου και της Εταιρίας της συγκρίσιµης περιόδου έγιναν 
διάφορες αναταξινοµήσεις που αναλύονται ως ακολούθως: 
 
α) ∆ιαχωρισµός των προβλέψεων σε προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού και λοιπές προβλέψεις. 
β) ∆ιαχωρισµός των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και 

δεδουλευµένα έξοδα. 
γ) ∆ιαχωρισµός των βραχυπροθέσµων δανείων σε βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 

πληρωτέες την επόµενη χρήση και σε βραχυπρόθεσµα δάνεια. 
δ) Ανακατανοµή ποσού Ευρώ 1.226.421,20 που αφορούσε αναλογία των µη ελεγχουσών συµµετοχών 

στα αποθεµατικά του Οµίλου στα αποτελέσµατα εις νέο από τα αποθεµατικά εύλογης αξίας Ευρώ 
983.026,29 και από τα λοιπά αποθεµατικά Ευρώ 243.394,91. 
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Στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας της συγκρίσιµης περιόδου 
έγινε διαχωρισµός των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα. 

 
Από τις ανωτέρω ανακατατάξεις δεν υπήρχε καµία επίδραση στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

2.5 Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας  
 
Κατά την 30η Ιουνίου 2014 το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρίας 
και του Οµίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 13,44 
εκατ. ευρώ  και  30 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα (30.06.2013: 13,94 εκατ. ευρώ  και 28,99 εκατ. 
ευρώ περίπου αντίστοιχα).  
Επίσης κατά την ίδια ηµεροµηνία το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου έχει καταστεί 
αρνητικό. 
 
Παρά το γεγονός ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπολείπεται των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων η 
∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι δεν υφίσταται ουσιαστικό θέµα συνέχισης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου. Και τούτο διότι,  

α) Το σύνολο των βραχυπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας 
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25,7 εκατ. και Ευρώ 11,8 εκατ. ευρώ περίπου τα οποία 
ανανεώνονται συνεχώς και δεν υπάρχει ούτε η πρόθεση από πλευράς της Εταιρίας και του 
Οµίλου ούτε έχει τεθεί ζήτηµα από τις τράπεζες για αποπληρωµή τους. Το σύνολο των 
βραχυπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται στο προαναφερόµενο ποσό εξαιτίας 
του γεγονότος ότι η Μητρική Εταιρία δεν βρίσκεται σε πλήρη συµµόρφωση µε τους 
οριζόµενους από τις οµολογιακές συµβάσεις όρους (και προκειµένου να είναι σύµφωνη µε 
όσα ορίζει το ∆ΛΠ 1 § 74 & 75) έχει µεταφέρει το σύνολο του µακροπρόθεσµου 
οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ  7,32 εκατ. περίπου στις βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις.  
Παρόλα αυτά, επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα ο Όµιλος συνεχίζει να έχει την αµέριστη 
στήριξη των δανειστριών Τραπεζών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη συνεχή παροχή της 
αναγκαίας χρηµατοδότησης του Οµίλου. Ήδη όπως αναφέρεται κατωτέρω µεταγενέστερα 
των οικονοµικών καταστάσεων έχει πραγµατοποιηθεί αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
δανεισµού µε µετατροπή µεγάλου µέρους των βραχυπροθέσµων δανείων σε µακροπρόθεσµα 
ή εξόφληση τους.  

β) Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υπάρχουν και σηµαντικού ύψους οφειλές προς  
συνδεµένα µέρη ύψους Ευρώ 3,5 εκατ. και Ευρώ 1,4 εκατ. για τον Όµιλο και την Εταιρία 
αντίστοιχα οι οποίες µπορούν να αποπληρωθούν ανάλογα µε τη ρευστότητα του Οµίλου και 
της Εταιρίας.  

 
Επίσης παρά το γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Θυγατρικής «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και του Οµίλου είναι αρνητικά, η ∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι δεν υφίσταται 
ουσιαστικό θέµα συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Οµίλου διότι έχει εκπονήσει, 
όπως περιγράφεται κατωτέρω, κατάλληλο πρόγραµµα για την ενδυνάµωση της κεφαλαιουχικής 
διάρθρωσης και αποδοτικότητάς του.  Αναλυτικότερα: 
 

� Με ενέργειες της ∆ιοίκησης σε προηγούµενη χρήση επιτεύχθηκε τροποποίηση των όρων 
αποπληρωµής των εγγυηµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µακροπρόθεσµων δανείων της  
Εταιρίας και της θυγατρικής της και αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την επιµήκυνση της διάρκειας 
του δανείου µέχρι την 31.12.2022. Ήδη έχει συµφωνηθεί µε τις δανείστριες τράπεζες η 
αναστολή των οφειλόµενων δόσεων για το χρονικό διάστηµα από 31.12.2013 έως 31.12.2014 
οι οποίες θα αποπληρωθούν, προσαυξάνοντας αντίστοιχα τις αµέσως επόµενες δόσεις του 
δανείου. 

� Στην τρέχουσα χρήση έχουν γίνει διάφορες καταθέσεις από την εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. 
ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» συνολικού ύψους € 1 εκατ. που προορίζονται για την αύξηση του 
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µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» που θα 
ολοκληρωθεί το α’ εξάµηνο του 2015 που έχει ενδυναµώσει τα Ίδια Κεφάλαια και τη 
ρευστότητα του Οµίλου. Η κατάθεση του σχετικού ποσού από το µέτοχο µειοψηφίας έγινε µε 
την συναίνεση των  υπόλοιπων µετόχων, ώστε να υλοποιηθεί η συµφωνία µε τις πιστώτριες 
τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση, την επιµήκυνση του δανεισµού της θυγατρικής και την 
νέα χρηµατοδότησή της. 

 
Επιπλέον τον Ιούλιο και τον Νοέµβριο του 2013, η ∆ιοίκηση του Οµίλου υπέβαλλε στις τράπεζες 
πρόταση αναδιάρθρωσης και ενιαίο επιχειρηµατικό σχέδιο (για Μητρική και Θυγατρική) που 
προβλέπει µετατροπή µεγάλου µέρους των βραχυπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων σε 
µακροπρόθεσµες και επέκταση ορίου ανάληψης κεφαλαίου κίνησης. Η πρόταση αναχρηµατοδότησης 
αποσκοπεί στο να επιστρέψει στον Όµιλο να λειτουργήσει στο 100% της παραγωγικής του 
δυναµικότητας, ικανοποιώντας τους όγκους παραγγελίας των πελατών του σε σταθερή βάση και 
εξυπηρετώντας τις δανειακές του υποχρεώσεις.  
 
Στα πλαίσια αυτά κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρία εξασφάλισε χρηµατοδότηση συνολικού 
ύψους Ευρώ 2,1 εκατ. από 2 δανείστριες τράπεζες (Ευρώ 0,6  εκατ. περίπου από ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
και Ευρώ 1,5 εκατ. περίπου από ALPHA BANK) για άµεση ρευστότητα και χρηµατοδότηση πλήρους 
λειτουργίας. 
 
Στα τέλη Νοεµβρίου του 2014 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις µε τις δανείστριες τράπεζες. 
Σύµφωνα µε τις νέες συµβάσεις που υπογράφηκαν λαµβάνει χώρα α) αναδιάρθρωση του υφιστάµενου 
οµολογιακού δανείου της µητρικής εταιρίας συνολικού ύψους € 3,4 εκατ. περίπου µε περίοδο χάριτος 
µέχρι την 30.06.2016 και πληρωτέο σε 25 τριµηνιαίες δόσεις της πρώτης καταβλητέας την 30.09.2016 
που αντιστοιχεί στο 75% του δανείου ενώ το υπόλοιπο 25% θα αποπληρωθεί εφ’ άπαξ κατά τη λήξη 
του δανείου την 31.12.2022, β) νέα χρηµατοδότηση για τη µητρική εταιρία συνολικού ύψους € 689 
χιλ. περίπου,  µέρος της οποίας ύψους € 292 χιλ. θα χρησιµοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάµενου 
βραχυπρόθεσµου δανείου ενώ ποσό ύψους € 397 χιλ. περίπου θα χρησιµοποιηθεί για την εξόφληση  
των οφειλόµενων τόκων και προµήθειας του µακροπροθέσµου δανείου µε την εγγύηση ελληνικού 
δηµοσίου µε περίοδο χάριτος µέχρι την 30.06.2016 και πληρωτέα σε δόσεις από την 30.09.2016 έως 
την 31.12.2022, γ) νέα χρηµατοδότηση για τη θυγατρική Εταιρία ύψους 1.401 χιλ. από την οποία 
ποσό ύψους € 1.032 χιλ. θα χρησιµοποιηθεί για την αναχρηµατοδότηση βραχυπρόθεσµου δανεισµού 
ενώ το υπόλοιπο ποσό € 369 χιλ., που εκταµιεύθηκε τον ∆εκέµβριο του 2014, χορηγήθηκε για την 
κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης µε περίοδο χάριτος µέχρι 30.06.2015 και πληρωτέα σε δόσεις 
από την 30.09.2015 έως την 31.12.2016 και δ) νέα χρηµατοδότηση για τη θυγατρική Εταιρία 
συνολικού ύψους € 5.778 χιλ. µέρος της οποίας ύψους € 4.073 χιλ. περίπου θα χρησιµοποιηθεί για την 
αναχρηµατοδότηση βραχυπρόθεσµου δανεισµού ενώ ποσό ύψους € 1.705 χιλ. θα χρησιµοποιηθεί για 
την εξόφληση  των οφειλόµενων τόκων και προµήθειας του µακροπροθέσµου δανείου µε την εγγύηση 
ελληνικού δηµοσίου µε περίοδο χάριτος µέχρι την 30.06.2016 και πληρωτέο σε 25 τριµηνιαίες δόσεις 
της πρώτης καταβλητέας την 30.09.2016 που αντιστοιχεί στο 75% του δανείου ενώ το υπόλοιπο 25% 
θα αποπληρωθεί εφ’ άπαξ κατά τη λήξη του δανείου την 31.12.2022. Επιπλέον αναµένεται η 
υπογραφή σύµβασης πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων για ανοιχτή γραµµή factoring 
τιµολογίων για τη θυγατρική Εταιρία που θα διευκολύνει τη συνεχή παραγωγική διαδικασία. 
 
Η συνεχής προσπάθεια της ∆ιοίκησης για µείωση του λειτουργικού κόστους, αλλαγή της 
παραγωγικής δραστηριότητας µε την αύξηση των προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
απρόσκοπτη λειτουργία των µονάδων παραγωγής για τη βέλτιστη παραγωγικότητα µε συνεχή ροή 
παραγωγικής διαδικασίας σε όλες τις γραµµές παραγωγής, η ανάπτυξη των στρατηγικών συνεργασιών  
καθώς και οι βελτιωµένες συνθήκες που επικρατούν στην επόµενη χρήση, θα συµβάλλουν στην 
περαιτέρω ενδυνάµωση της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης και αποδοτικότητας του Οµίλου και της 
Εταιρίας. 
 
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω γεγονότων και πρωτοβουλιών της ∆ιοίκησης, οι οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου έχουν συνταχθεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής 
συνέχισης της δραστηριότητάς τους. 
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3.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο και την Εταιρία κατά την προετοιµασία 
και σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω 
 
(α)   Βάση Ενοποίησης: 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 επιµετράται 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. 
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 εταιρίας. 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. 

 
∆ιεταιρικές 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. 

 
(β)   Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 
(i) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης: Τα στοιχεία των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της Εταιρίας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού 
περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι Οικονοµικές 
Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρίας.  

 
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο 
λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία 
των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να 
αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
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από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την 
διάρκεια της χρήσεως και κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µε τις 
υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.  

 
  (γ)      Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Τα γήπεδα, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις κτιρίων, 

καθώς και τα µηχανήµατα και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός αποτιµώνται στις εύλογες 
αξίες τους όπως προσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από ανεξάρτητους εκτιµητές. 
Η διαφορά που προκύπτει από την αποτίµηση σε εύλογη αξία µεταφέρεται ως αποθεµατικό 
εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια (Σηµείωση 15). 

 
Τα µεταφορικά µέσα και τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως 
µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. 

 
Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή 
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων 
αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και 
έτοιµο για µελλοντική χρήση. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσεως όπου πραγµατοποιούνται. Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις 
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων όταν προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή 
του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του.   

 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο 
κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται µέχρι να ολοκληρωθεί το 
πάγιο και να είναι διαθέσιµο για την προοριζόµενη παραγωγική του λειτουργία.  

 
Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώµατων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε βάση τις ακόλουθες 
ωφέλιµες ζωές ανά κατηγορίες παγίων:  

 

Κατηγορία 
Ωφέλιµη Ζωή 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 50 χρόνια 
Μηχανήµατα & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 13-20 χρόνια 
Μεταφορικά Μέσα 5-7 χρόνια 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10 χρόνια 

 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώµατα περιουσιακά 
στοιχεία προκειµένου να διαπιστώσει, εάν υφίστανται ενδείξεις για αποµείωση της αξίας τους. 
Εάν υπάρχουν ενδείξεις υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία τους και όπου η λογιστική αξία ενός 
ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται 
πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει 
την ανακτήσιµη αξία του.  
 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν 
διατίθεται ή όταν  δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου 
από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως 
έσοδα ή έξοδα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.  

 
(δ)  Κόστος ∆ανεισµού: Ο Όµιλος και η Εταιρία κεφαλαιοποιούν όλα τα κόστη δανεισµού που 

µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού 
στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις.  
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(ε) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση: Ο 
Όµιλος και η Εταιρία ταξινοµούν ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ως διακρατούµενα προς πώληση, αν η αξία τους 
αναµένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της 
χρήσης τους.  

 
Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια 
οµάδα στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) ως διακρατούµενα προς πώληση, είναι το 
περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα να είναι διαθέσιµα προς άµεση πώληση στην παρούσα τους 
κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται µόνο από συνθήκες που είναι 
συνήθεις και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι 
εξαιρετικά πιθανή.  
 
Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:  
• να υπάρχει δέσµευση της ∆ιοίκησης αναφορικά µε το σχέδιο πώλησης των περιουσιακών 

στοιχείων ή της οµάδας,  
• να έχει ενεργοποιηθεί πρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή ή/και ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής,  
• η προσφερόµενη τιµή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα 

αγοραία αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας περιουσιακών 
στοιχείων,  

• η πώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ηµέρα που το 
περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα στοιχείων ταξινοµήθηκαν ως διακρατούµενα προς 
πώληση, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, και  

• οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα 
πρέπει να καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές τροποποιήσεις 
στο σχέδιο ούτε ότι το σχέδιο θα ακυρωθεί.  

 
Αµέσως πριν από την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων 
και υποχρεώσεων ως διακρατούµενα προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην οµάδα) αποτιµάται µε 
βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ∆ΠΧΑ.  
Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων) που ταξινοµούνται ως διακρατούµενα προς πώληση αποτιµώνται (µετά την 
αρχική ταξινόµηση ως ανωτέρω) στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και 
της εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες 
ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Κάποια πιθανή αύξηση της 
εύλογης αξίας σε µεταγενέστερη αποτίµηση θα καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως, 
αλλά όχι για ποσό µεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας αποµείωσης.  

 
Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο που αποσβένεται (ή 
τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινοµείται ως διακρατούµενο προς πώληση, δεν λογίζονται 
αποσβέσεις επί των εν λόγω µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως 
κρατούµενα προς πώληση. 

 
(στ)  Αποµείωση Αξίας Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων: Σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 36, τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισµοί και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 
ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου 
και εάν η λογιστική αξία του υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά 
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αποµείωσης, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης, εκτός από τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που απεικονίζονται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες. Μια ζηµία αποµείωσης σε ένα 
αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται άµεσα σε βάρος κάθε πλεονάσµατος 
αναπροσαρµογής για το περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που η ζηµία αποµείωσης δεν 
υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο 
περιουσιακό στοιχείο.  Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο 
ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της 
αξίας χρήσεως (value in use). Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης θεωρείται η εφικτή 
πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς 
συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από 
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, 
αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 
από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µία επιχείρηση δεν 
έχει την δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το 
οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της 
µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας έχουν αλλάξει. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο για τα περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιµώνται στο κόστος. Μια αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης σε ένα 
αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, πιστώνεται κατευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια στο 
Αποθεµατικό Εύλογης αξίας. Όµως, κατά την έκταση που µια ζηµία αποµείωσης στο ίδιο 
αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, είχε αναγνωριστεί προηγουµένως στα 
αποτελέσµατα, µια αναστροφή αυτής της ζηµίας αποµείωσης επίσης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα. Η αυξηµένη λογιστική αξία ενός περιουσιακού, στοιχείου που οφείλεται σε 
αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης, δεν θα υπερβαίνει τη καθαρή λογιστική αξία, που θα 
είχε προσδιορισθεί, αν δεν είχε αναγνωριστεί καµία ζηµία αποµείωσης, στο περιουσιακό 
στοιχείο, σε προηγούµενα έτη. 
 

(ζ)  Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς 
λογισµικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού 
προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται 
βάσει της σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 5-7 ετών. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας εξετάζουν σε ετήσια 
βάση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης 
της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός 
άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ανακτήσιµη, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά από 
αποµείωση ώστε η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία 
του. 
 
∆απάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος στη χρήση που προκύπτουν. 

 
(η)  Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την 

πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού 
προγράµµατος αναγνωρίζονται σαν ασώµατο πάγιο στοιχείο µόνο όταν ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις». Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν 
κεφαλαιοποιήσει έξοδα ανάπτυξης. 

 
(θ)  Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί 

ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική 
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υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39, 
ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις κάτωθι 
τέσσερις κατηγορίες: 

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα, 
• ∆άνεια και απαιτήσεις,  
• Επενδύσεις διακρατούµενες έως την λήξη τους, και  
• ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  
 

i. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε 
σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που 
αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση 
Συνολικών Εισοδηµάτων. 

 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
την περίοδο που προκύπτουν. 

 
Κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 

ii. ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  
 
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

 
iii. Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος και η Εταιρία 
έχουν την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσουν ως τη λήξη τους. 
Κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
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iv. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση 
να τα ρευστοποιήσει σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.  
Κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. 
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε 
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως 
αποµειωµένα. 

 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος και η Εταιρία δεσµεύονται να 
αγοράσουν ή να πωλήσουν το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά 
τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στη 
εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει 
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 

 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
την περίοδο που προκύπτουν. 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος. 
Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών 
αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό 
αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.  

 
Σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος και η Εταιρία εκτιµούν εάν 
υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, 
τέτοια ένδειξη συνιστά ή σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε 
το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά 
που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα.  
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Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία της και υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας 
της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά µη εφικτή την ανάκτηση του επενδυµένου 
κεφαλαίου στο εγγύς µέλλον.  
 
Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην αποσβέσιµη αξία 
τους, το ποσό της ζηµιάς από αποµείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ 
της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου.  

 
(ι)      Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης 
κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, µειωµένη µε το υπολογιζόµενο κόστος 
παραγωγικής ολοκληρώσεως και το υπολογιζόµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 
πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

 
Το κόστος κτήσεως των αγοραζόµενων αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο του 
µέσου σταθµικού κόστους. 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. 
 
Τα αναλώσιµα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαµβάνονται στα αποθέµατα 
και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης 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 
Συνολικού Εισοδήµατος κατά την περίοδο που εµφανίζονται. 

 
 (κ)    Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων, οι οποίοι 

γενικά έχουν πίστωση 0-120 ηµερών, εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από 
προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί 
απαιτήσεων (υπόλοιπα που αποκλίνουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη 
ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος των 
οικονοµικών καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς 
κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Οµίλου και της Εταιρίας να µη διαγράφεται 
καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή 
της.  Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα έξοδα διάθεσης στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος. 
 
Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε σχηµατιστεί πρόβλεψη πιστώνονται στο 
κονδύλι «Άλλα λειτουργικά έσοδα» στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 

 
  (λ)   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες 
επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, 
που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης 
των διαθεσίµων, περιλαµβάνονται για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, 
ως συστατικό στοιχείων των ταµειακών διαθεσίµων. 
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  (µ)    Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την αξία των κοινών µετοχών της 

Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. 
 
  (ν)     Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόµενες υποχρεώσεις: Προβλέψεις 

αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή µια εκροή πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσµευσης µπορεί να εκτιµηθεί 
µε αξιοπιστία. Όταν ο Όµιλος και η Εταιρία αναµένουν µια πρόβλεψη να καλυφθεί µε 
αποζηµίωση, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την 
είσπραξη της τότε η συγκεκριµένη αποζηµίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και 
προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να 
χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του 
χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται 
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 
   (ξ)  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό: Σύµφωνα µε τον Ν. 

2112/20 ο Όµιλος και η Εταιρία καταβάλλουν στους εργαζοµένους εφάπαξ αποζηµιώσεις, επί 
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το δε ύψος των καταβαλλόµενων ποσών 
αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η υποχρέωση για παροχή σύνταξης στο 
προσωπικό του Οµίλου και της Εταιρίας, καλύπτεται από το ΙΚΑ και λοιπά αρµόδια κρατικά 
ταµεία. Οι εισφορές στα ταµεία αυτά αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 
 
Το πρόγραµµα θεωρείται πρόγραµµα καθορισµένων παροχών («defined benefit plan») µε 
βάση το ∆ΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζοµένους». Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση 
υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί 
κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων 
κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις 
υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται 
χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων 
υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσεως 
συµπεριλαµβάνονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος και αποτελούνται από την 
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους 
τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες τα οποία 
καταχωρούνται άµεσα απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα και δε µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα σε µεταγενέστερη περίοδο. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται η µέθοδος 
Full Yield curve (καµπύλης επιτοκίου). 

 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της 
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που 
το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει 
το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την 
έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 
 
Εκτός των ανωτέρω, ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 
µακροπρόθεσµου χαρακτήρα προς τους εργαζοµένους. 
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(ο)      Κρατικά Ασφαλιστικά προγράµµατα: Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον 

κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί 
συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να 
συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς 
καλύπτεται από τον Όµιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι 
υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά 
συνέπεια ο Όµιλος δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή 
µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

 
(π)        Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται µε την επιδότηση 

ενσώµατων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις 
σχετίζονται µε ένα περιουσιακό στοιχείο, καταχωρούνται στην εύλογη αξία και εµφανίζονται 
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν 
έσοδο στην διάρκεια της χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε 
συστηµατική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζηµιώσει. 
 

(ρ)    ∆ανειακές Υποχρεώσεις: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο 
αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών  µειωµένη µε τα σχετικά άµεσα έξοδα 
σύναψης, όπου αυτά είναι σηµαντικά. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια 
αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και 
η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζηµιές 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή αποµειώνονται και 
µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 
 Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός εάν ο Όµιλος και η Εταιρία 

έχουν το δικαίωµα να αναβάλλουν την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

 (σ)     Εµπορικές  και  λοιπές  υποχρεώσεις: Τα υπόλοιπα  προµηθευτών και  λοιπών υποχρεώσεων 
αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται µε την εύλογη αξία της µελλοντικής πληρωµής για 
τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εµπορικές και οι λοιπές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται 
σε 0-120 ηµέρες. 

 
(τ)    Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος: Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε 

τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο 
εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της 
εταιρίας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους 
εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και 
προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
και υπολογίζεται σύµφωνα µε φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
των οικονοµικών καταστάσεων.  

  Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
υποχρέωσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο 
καταλογισµού τους, σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Εάν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε 
συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγµή της 
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζηµίες και 
εποµένως δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές, τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές και τα µεταφερόµενα δικαιώµατα 
αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόµων κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 
υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 
οι µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες και τα µεταφερόµενα δικαιώµατα αφορολόγητης 
έκπτωσης επενδυτικών νόµων µπορεί να αξιοποιηθούν. 

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται 
ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το 
σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 
 (υ)     Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και 

υπηρεσιών, απαλλαγµένη από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές, τις 
εκπτώσεις και αφού διενεργηθούν οι απαλοιφές των ενδοοµιλικών εσόδων. 

 
 Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον 

αγοραστή όλους τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την 
κυριότητα των αγαθών και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι βέβαιη.  

  
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν το ποσό του εσόδου και τα αντίστοιχα 
κόστη µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, τα οικονοµικά οφέλη πιθανολογείται ότι θα 
εισρεύσουν στην επιχείρηση και το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την 
ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 
 Έσοδα από τόκους λογίζονται βάση µιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από την 

πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Έσοδα από µερίσµατα λογίζονται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης τους από 
τους µετόχους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
Τα έσοδα από τόκους και µερίσµατα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται 
στους λογαριασµούς «τόκοι και συναφή έσοδα» και «έσοδα από µερίσµατα» αντίστοιχα. 
 

(φ)    Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές 
που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως 
έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του µισθίου.  

 
(χ)     Μερίσµατα: Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους της Εταιρίας αναγνωρίζονται ως 

υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. 

 
 (ψ)   Μισθώσεις σαν µισθωτής: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στον Όµιλο 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, 
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου 
ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές 
για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της 
µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 
εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται στα 
αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση τη µικρότερη 
περίοδο από την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης. 

 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που 
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές 
µισθώσεις. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως 
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έξοδα στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Σε 
περίπτωση που σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται ως 
έξοδο την περίοδο στην οποία γίνεται η διακοπή της µίσθωσης. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις κατά την 30η  Ιουνίου 2014 
όπως και την προηγούµενη χρήση. 
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4.  Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 

 
i. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΗΣ 30.06.2014 (ΟΜΙΛΟΣ) 

 
  Μηχανήµατα Ακινητοποιήσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Κτίρια και Τεχνικές εγκατ/σεις Μεταφορικά Έπιπλα και υπό εκτέλεση & Γενικά Σύνολα 

  Οικόπεδα τεχνικά έργα και λοιπός µηχ/κος µέσα λοιπός εξοπλισµός Προκαταβολές 

  εξοπλισµός 

                

Αξία Κτήσεως               

1 Ιουλίου 2013 3.421.020,00 9.706.701,17 21.098.150,60 720.436,31 1.796.911,67 10.167,00 36.753.386,75 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 (64.170,00) 0,00 0,00 0,00 (64.170,00) 

30 Ιουνίου 2014 3.421.020,00 9.706.701,17 21.033.980,60 720.436,31 1.796.911,67 10.167,00 36.689.216,75 
 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις                

1 Ιουλίου 2013 0,00 0,00 0,00 680.668,65 1.599.259,78 0,00 2.279.928,43 

Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 27) 0,00 96.751,75 627.585,80 12.538,79 62.677,74 0,00 799.554,08 

Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 (64.170,00) 0,00 0,00 0,00 (64.170,00) 

30 Ιουνίου 2014 0,00 96.751,75 563.415,80 693.207,44 1.661.937,52 0,00 3.015.312,51 

                

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2014 3.421.020,00 9.609.949,42 20.470.564,80 27.228,87 134.974,15 10.167,00 33.673.904,24 
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  Μηχανήµατα Ακινητοποιήσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Κτίρια και Τεχνικές εγκατ/σεις Μεταφορικά Έπιπλα και υπό εκτέλεση & Γενικά Σύνολα 

  Οικόπεδα τεχνικά έργα και λοιπός µηχ/κος µέσα λοιπός εξοπλισµός Προκαταβολές 

  εξοπλισµός 

                

Αξία κτήσεως               

1 Ιουλίου 2012 4.755.760,00 9.220.976,06 19.019.245,02 738.901,53 1.813.139,47 10.167,00 35.558.189,08 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,20 0,00 3.772,20 

Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 (18.465,22) (20.000,00) 0,00 (38.465,22) 

Συµψηφισµός αποσβέσεων λόγω αποτίµησης        

σε εύλογη αξία 0,00 (278.032,57) (1.849.441,97) 0,00 0,00 0,00 (2.127.474,54) 

∆ιαφορά αποτίµησης σε εύλογη αξία  (1.334.740,00) 763.757,68 3.928.347,55 0,00 0,00 0,00 3.357.365,23 

30 Ιουνίου 2013 3.421.020,00 9.706.701,17 21.098.150,60 720.436,31 1.796.911,67 10.167,00 36.753.386,75 

         

Συσσωρευµένες αποσβέσεις         

1 Ιουλίου 2012 0,00 144.503,34 1.143.300,43 683.328,99 1.500.746,68 0,00 3.471.879,44 

Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 27) 0,00 133.529,23 706.141,54 14.881,59 108.513,10 0,00 963.065,46 

Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 -17.541,93 -10.000,00 0,00 (27.541,93) 

Συµψηφισµός αποσβέσεων λόγω αποτίµησης        

σε εύλογη αξία 0,00 (278.032,57) (1.849.441,97) 0,00 0,00 0,00 (2.127.474,54) 

30 Ιουνίου 2013 0,00 0,00 0,00 680.668,65 1.599.259,78 0,00 2.279.928,43 

         

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2013 3.421.020,00 9.706.701,17 21.098.150,60 39.767,66 197.651,89 10.167,00 34.473.458,32 
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ii. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΗΣ 30.06.2014 (ΕΤΑΙΡΙΑ) 
 
 
 

  Μηχανήµατα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Κτίρια και Τεχνικές εγκατ/σεις Μεταφορικά Έπιπλα και Γενικά Σύνολα 

  Οικόπεδα τεχνικά έργα και λοιπός µηχ/κος µέσα λοιπός εξοπλισµός 

  Εξοπλισµός 

              

Αξία κτήσεως             

1 Ιουλίου 2013 2.076.120,00 4.203.032,40 1.796.016,89 557.349,29 274.299,60 8.906.818,18 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Ιουνίου2014 2.076.120,00 4.203.032,40 1.796.016,89 557.349,29 274.299,60 8.906.818,18 

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

1 Ιουλίου 2013 0,00 0,00 0,00 534.306,69 250.279,14 784.585,83 

Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 27) 0,00 35.025,26 37.417,07 7.486,34 7.330,66 87.259,33 

30 Ιουνίου2014 0,00 35.025,26 37.417,07 541.793,03 257.609,80 871.845,16 

        

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2014 2.076.120,00 4.168.007,14 1.758.599,32 15.556,26 16.689,80 8.034.973,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

σελ. 46 

 

 
 

  Μηχανήµατα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Κτίρια και Τεχνικές εγκατ/σεις Μεταφορικά Έπιπλα και Γενικά Σύνολα 

  Οικόπεδα τεχνικά έργα και λοιπός µηχ/κος µέσα λοιπός εξοπλισµός 

  εξοπλισµός 

              

Αξία κτήσεως             

1 Ιουλίου 2012 2.897.760,00 3.755.200,92 2.228.520,00 557.349,29 270.527,40 9.709.357,61 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,20 3.772,20 

Συµψηφισµός αποσβέσεων λόγω αποτίµησης             

σε εύλογη αξία 0,00 (150.208,04) (334.278,00) 0,00 0,00 (484.486,04) 

∆ιαφορά αποτίµησης σε εύλογη αξία  (821.640,00) 598.039,52 (98.225,11) 0,00 0,00 (321.825,59) 

30 Ιουνίου 2013 2.076.120,00 4.203.032,40 1.796.016,89 557.349,29 274.299,60 8.906.818,18 

              

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

1 Ιουλίου 2012 0,00 75.104,02 167.139,00 525.948,25 240.339,36 1.008.530,63 

Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 27) 0,00 75.104,02 167.139,00 8.358,44 9.939,78 260.541,24 

Συµψηφισµός αποσβέσεων λόγω αποτίµησης             

σε εύλογη αξία 0,00 (150.208,04) (334.278,00) 0,00 0,00 (484.486,04) 

30 Ιουνίου 2013 0,00 0,00 0,00 534.306,69 250.279,14 784.585,83 

              

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2013 2.076.120,00 4.203.032,40 1.796.016,89 23.042,60 24.020,46 8.122.232,35 
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Η αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων και µηχανηµάτων πιστοποιήθηκε κατόπιν 
µελέτης του ανεξάρτητου εκτιµητή “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.”. Η υπεραξία από την 
αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων, κτιρίων και µηχανηµάτων στην εύλογη αξία 
καταχωρήθηκε στο Αποθεµατικό Εύλογης Αξίας στα Ίδια Κεφάλαια µετά την αφαίρεση του 
αναβαλλόµενου φόρου (σηµ. 15). 

 
Οι εκτιµήσεις βασίστηκαν σε κατάλληλες µεθόδους αποτίµησης ανάλογα µε τη φύση και τη 
χρήση των εκτιµηθέντων παγίων στοιχείων. 

 
Οι βασικές µέθοδοι είναι οι εξής: 

• Η µέθοδος των συγκριτικών στοιχείων και της κτηµαταγοράς για τα ακίνητα 
• Η µέθοδος του υπολειµµατικού κόστους αντικατάστασης για τα µηχανήµατα 

 
Εάν τα γήπεδα, κτίρια και µηχανήµατα αποτιµώνταν στο κόστος κτήσης, η λογιστική αξία τους 
θα ήταν ως ακολούθως: 

  30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Κόστος  69.587.101,57 69.651.271,57 11.702.331,13 11.702.331,13 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (51.066.082,06) (47.940.774,65) (9.989.932,99) (9.829.405,62) 

Σύνολο  18.521.019,51 21.710.496,92 1.712.398,14 1.872.925,51 
 

Η ∆ιοίκηση αξιολόγησε τα δεδοµένα της αγοράς και πιστεύει ότι οι εύλογες αξίες των γηπέδων 
και οικοπέδων δεν µεταβλήθηκαν σηµαντικά κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 και ως εκ τούτου 
δεν µεταβλήθηκαν οι αξίες από αυτές της 30ης Ιουνίου 2013. Η ∆ιοίκηση θα επανεξετάσει τα 
δεδοµένα της αγοράς στην επόµενη χρήση. 

 
Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που εµφανίζονται αφαιρετικά από τις αξίες κτήσεως των 
ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων για τον Όµιλο και την Εταιρία κατά την 30η  Ιουνίου 
2014 και 2013 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχούν στο εισπραχθέν ποσό των 
επιχορηγήσεων: 

 
Ποσά εκφρασµένα σε  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ευρώ   

  30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
          

 - Κτίρια – 
6.840.521,71 6.840.521,71 

    
   Εγκαταστάσεις κτιρίων 547.659,66 547.659,66 
 - Μηχανήµατα και 

21.010.447,83 21.010.447,83 

   
   Μηχανολογικός    
   Εξοπλισµός 0,00 0,00 
 - Μεταφορικά µέσα 92.563,93 92.563,93 0,00 0,00 
 - Έπιπλα και λοιπός  

448.776,40 448.776,40 
    

   εξοπλισµός  0,00 0,00 
          

Σύνολα 28.392.309,87 28.392.309,87 547.659,66 547.659,66 
 

Στις 30.06.2014, επί των παγίων στοιχείων της Μητρικής εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη 
ύψους Ευρώ 9.600.000,00 για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµων δανείων ανεξόφλητου 
υπολοίπου ύψους Ευρώ 7.321.795,99 κατά την 30.06.2014 (σηµ. 17). 
  
Στις 30.06.2014, επί του γηπέδου της θυγατρικής Εταιρίας και όλων των επ’ αυτού κτισµάτων και 
εµπεπιγµένων µηχανηµάτων έχει εγγράφει προσηµείωση υποθήκης συνολικού ποσού Ευρώ 
12.000.000,00 για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου 
υπολοίπου ύψους Ευρώ 8.539.897,81 κατά την 30.06.2014 (σηµ. 19). 
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Κατά τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, πουλήθηκαν ενσώµατα πάγια µηδενικής 
αναπόσβεστης αξίας για τον Όµιλο, πραγµατοποιώντας κέρδος από την πώληση ύψους Ευρώ 
64.170,00 (30.06.2013: Ευρώ 1.576,73) (σηµ. 23). 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτοντας όλους τους 
πιθανούς κινδύνους (εκρήξεις και ζηµίες πάσης φύσεως, στάσεις, απεργίες, σεισµούς, πυρκαγιές, 
τροµοκρατικές ενέργειες και πλήθος λοιπών, ακραίων και µη περιπτώσεων) για το σύνολο των 
κτιριακών  εγκαταστάσεων καθώς και του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

 
Κατά την 30η Ιουνίου 2014 ο Όµιλος είχε δέσµευση για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού ύψους 
Ευρώ 23.723,00 (σηµ. 34δ). 

 

5.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου προέρχονται από την θυγατρική 
εταιρία και αναλύεται ως ακολούθως: 

 
                    Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 
  30/06/2014 30/06/2013 
 Αξία κτήσεως:   
 Υπόλοιπο αξίας κτήσεως άυλων στοιχείων έναρξης χρήσεως: 426.219,41 425.079,40 

 
 
Προσθήκες 0,00 1.140,01 

 Υπόλοιπο αξίας κτήσεως άυλων στοιχείων: (α) 426.219,41 426.219,41 

 

 
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
Υπόλοιπο αποσβεσµένων άυλων στοιχείων έναρξης χρήσεως 201.100,87 140.767,35 

 
 
Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 27) 64.332,97 60.333,52 

 Υπόλοιπο αποσβεσµένων άυλων στοιχείων: (β) 265.433,84 201.100,87 
 
 Αναπόσβεστο υπόλοιπο άυλων στοιχείων: (α) – (β) 160.785,57 225.118,54 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν  λογισµικά προγράµµατα και αποσβένονται βάσει της 
σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 5 – 7 ετών. 
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6.  Συµµετοχές σε θυγατρικές 

 

Η Εταιρία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ενοποιούµενης εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» µε 329.351 µετοχές ή ποσοστό συµµετοχής 58,60328%, η οποία έχει έδρα 

τον ∆ήµο Κοµοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (Ελλάδα). Επισηµαίνεται ότι το ίδιο ποσοστό 

συµµετοχής ήταν και κατά την 30/06/2013.  

Η θυγατρική αποτιµάται στο κόστος κτήσης µείον σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης και ενοποιείται 

µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

Στην κλειόµενη χρήση τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής παραµένουν αρνητικά και συνεπώς 

εξακολουθεί να συντρέχει το άρθρο 48 του Ν. 2190/1920. Παρά το γεγονός αυτό, η ∆ιοίκηση 

θεωρεί ότι δεν υφίσταται ουσιαστικό θέµα συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της 

θυγατρικής διότι η τελευταία έχει εκπονήσει, κατάλληλο πρόγραµµα για την ενδυνάµωση της 

κεφαλαιουχικής διάρθρωσης και αποδοτικότητας το οποίο και έχει γίνει αποδεκτό από τις 

συνεργαζόµενες τράπεζες οι οποίες έχουν εγκρίνει την αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισµού 

και την πρόσθετη χρηµατοδότηση της θυγατρικής. 

Επιπλέον η ∆ιοίκηση της Εταιρίας διενήργησε έλεγχο αποµείωσης της θυγατρικής µε βάση τα 

οικονοµικά στοιχεία (προϋπολογισµός χρήσεων 2015 – 2019) που έχουν γίνει αποδεκτά από τις 

συνεργαζόµενες τράπεζες και θεωρεί πως µε βάση τα στοιχεία αυτά δεν υφίσταται λόγος για 

περαιτέρω αποµείωση της θυγατρικής. 

 

Τέλος, βάσει απόφασης της ∆ιοίκησης της Μητρικής Εταιρίας, πραγµατοποιήθηκαν, την 

προηγούµενη χρήση, τµηµατικές καταβολές προς τη Θυγατρική εταιρία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» συνολικού ποσού 2.070.000,00 ευρώ. Το συγκεκριµένο ποσό, µέχρι σήµερα, 

απεικονίζεται στα φορολογικά βιβλία της θυγατρικής στο λογαριασµό «Ποσά προοριζόµενα για 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου», και θα µεταφερθεί στον αντίστοιχο λογαριασµό «Καταβεβληµένο 

Μετοχικό Κεφάλαιο» αµέσως µετά την οριστική έγκριση της εν λόγω αύξησης από την Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής. 

 

Η αξία του κονδυλίου επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 
30/06/2014 30/06/2013 

Προσδιορισµός ποσοστού συµµετοχής 
Συνολικές µετοχές θυγατρικής 562.001 562.001 
Κατεχόµενες µετοχές θυγατρικής 329.351 329.351 
Ποσοστό συµµετοχής 58,60% 58,60% 
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Εµφάνιση Επένδυσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις   
Κόστος κτήσης θυγατρικής 9.792.900,00 9.792.900,00 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης θυγατρικής (2.000.000,00) (2.000.000,00) 
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχ. κεφαλαίου θυγατρικής 2.070.000,00 2.895.000,00 
Συνολική Αξία Επένδυσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις 9.862.900,00 10.687.900,00 

 

 

7.   Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

 

Η Εταιρία και κατ’ επέκταση ο Όµιλος συµµετέχει στις παρακάτω συγγενείς εταιρείες: 

� Στην εταιρία «ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

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

∆ήµο Πέλλας. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω εταιρία δεν ενοποιείται διότι ο Όµιλος δεν ασκεί 

πλήρη διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο επί της εταιρίας αυτής. 

� Στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» µε 1.206 µετοχές και ποσοστό 

συµµετοχής 18%, η οποία έχει έδρα τον ∆ήµο Σοφάδων Νοµού Καρδίτσας. Η εταιρία 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. 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Μητρικής Εταιρίας στις συγγενείς της επιχειρήσεις παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσοστό συµµετοχής της 
Μητρικής στο κεφάλαιο των 
Συγγενών Επιχειρήσεων 

Επωνυµία 30/06/2014 30/06/2013 
 - ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 50,00% 50,00% 

 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 18,00% 18,00% 
 

Επισηµαίνεται ότι στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Μητρικής οι συγγενείς επιχειρήσεις 

εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως µείον σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης και επιπροσθέτως στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου έχουν ενοποιηθεί µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις η Εταιρία, σε προηγούµενες χρήσεις, είχε αποµειώσει 

πλήρως τη συµµετοχή της στην Εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» αλλά λόγω 

συνεχούς κερδοφορίας της Εταιρίας και σηµαντικής βελτίωσης των Ιδίων Κεφαλαίων, αναστράφηκε 

η ζηµία αποµείωσης ύψους Ευρώ 36.180,00 η οποία απεικονίζεται στα άλλα λειτουργικά έσοδα 

(σηµ. 23). 
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Περιληπτική Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση Συγγενών Εταιρειών 

 
 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ  ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. 

 30/06/2014 30/06/2013 
Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία 134.632,83 172.612,43 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία 669.150,56 1.086.865,59 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  (1.519.233,45) (1.791.380,24) 

 (715.450,06) (531.902,22) 

Στοιχεία Αποτελεσµάτων     
Πωλήσεις  24.232,40 203.083,40 
Ζηµίες προ φόρων  (183.547,87) (379.385,21) 
Ζηµίες µετά φόρων  (183.547,87) (379.385,21) 

    
Εµφάνιση Επένδυσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις     
Ποσοστό συµµετοχής  50,00% 50,00% 
Αναλογία Συµµετοχής Οµίλου στα Αποτελέσµατα * 0,00 0,00 
Πλέον Κόστος Κτήσης * 0,00 0,00 

Αξία Επένδυσης στην Κατάσταση Οικ. Θέσης (α) * 0,00 0,00 
 

 

 

* Σηµείωση: ∆εν καταχωρίζονται επιπρόσθετες υποχρεώσεις για ζηµίες επειδή η συµµετοχή του Οµίλου αρχικής αξίας 

κτήσεως ποσού 1.713.300,00 ευρώ έχει αποµειωθεί πλήρως και ο Όµιλος δεν έχει επιβαρυνθεί µε νοµικές ή τεκµαιρόµενες 

δεσµεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς επιχείρησης (∆.Λ.Π. 28 παράγραφος 38). 

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 
30/06/2014 30/06/2013 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία   
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία 34,81 34,81 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία 425.513,32 340.511,01 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  (152.125,62) (131.807,34) 

273.389,34 208.738,48 

Στοιχεία Αποτελεσµάτων     
Πωλήσεις 198.570,00 781.496,26 
Κέρδη προ φόρων 87.366,03 309.445,21 
Κέρδη µετά φόρων 64.650,86 309.445,21 

   
Εµφάνιση Επένδυσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις     
Ποσοστό συµµετοχής 18% 18,00% 
Αναλογία Συµµετοχής Οµίλου στα Αποτελέσµατα * 13.030,08 0,00 
Πλέον Κόστος Κτήσης * 36.180,00 0,00 

Αξία Επένδυσης στην Κατάσταση Οικ. Θέσης (β) * 49.210,08 0,00 

   
Αξία Επένδυσης στην Κατάσταση Οικ. Θέσης (α) 
+ (β) 49.210,08 0,00 

 
 

∆εν υπάρχουν άλλες εταιρείες που να συµµετέχει η Μητρική εταιρία ή κάποια θυγατρική άµεσα ή 

έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 
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8.  Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος)  

 

O φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος του Οµίλου 
και της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:  

 

Τον Ιανουάριο του 2014 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόµος στην Ελλάδα. Ο νέος 
φορολογικός νόµος εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων όπως είναι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20%, που ίσχυε µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2013, σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.  
Ο Όµιλος και η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 12, έχουν αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζοντας τη διαφορά 
ως έσοδο/(έξοδο) από φόρο εισοδήµατος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τη συµφωνία µεταξύ του ονοµαστικού και του 
πραγµατικού φορολογικού συντελεστή. 
 
      ΟΜΙΛΟΣ 
  30/06/2014 30/06/2013 

Ζηµίες προ φόρων εισοδήµατος  (4.601.326,39) (6.631.946,53) 
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή (2014: 26%, 2013: 20%) 

 
(1.199.732,68) (1.326.389,31) 

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων δαπανών  126.843,51 115.920,38 
Φορολογική επίδραση µ η φορολογηθέντων εσόδων  (314.640,73) (117.591,40) 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή  0,00 (1.030.225,61) 
Φορολογική επίδραση από αναπροσαρµογή παγίων  0,00 (55.988,32) 
Φορολογική επίδραση ζηµιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογ. Απαίτηση 

 
1.547.211,84 1.179.488,22 

Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

 
159.681,94 (1.234.786,04) 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30/06/2014 30/06/2013 
Ζηµίες προ φόρων εισοδήµατος  (487.094,35) (1.960.986,41) 
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή (2014: 26%, 2013: 20%) 

 
(126.644,53) (392.197,82) 

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων δαπανών  37.017,70 40.630,01 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή  0,00 (444.502,57) 
Φορολογική επίδραση αφορολογήτων εσόδων  (189.658,51) 0,00 
Φορολογική επίδραση ζηµιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογ. Απαίτηση 

 
176.154,08 0,00 

Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

 
(103.131,27) (796.070,38) 

 
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρµόζοντας τα λογιστικά κέρδη µε 
τις φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που αναφέρονται σ’ αυτές 
θεωρούνται προσωρινές µέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και 
την έκδοση της σχετικής έκθεσης µε την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
στα αποτελέσµατα 

  
159.681,94 

 
(1.234.786,04) 

 
(103.131,27) 

 
(796.070,38) 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

  
(5.341,75) 

 
1.715.689,66 

 
828,13 

 
407.625,54 

Έξοδο/(Έσοδο) φόρου εισοδήµατος  154.340,19 480.903,62 (103.959,40) (388.444,84) 
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Φορολογικές ζηµιές που µεταφέρονται από προηγούµενες χρήσεις, στο βαθµό που είναι αποδεκτές 
από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να συµψηφισθούν, µε τα κέρδη των πέντε επόµενων χρήσεων 
που ακολουθούν. 

 
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 1/7/2009 έως και 
30/6/2011, ενώ η θυγατρική της για τις χρήσεις από 1/1/2005 έως και 30/6/2011 (σηµ. 34γ).  
 
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
χρησιµοποιώντας τον φορολογικό  συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που µια απαίτηση 
πραγµατοποιείται ή µια υποχρέωση διακανονίζεται, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Για τις φορολογικές ζηµίες, ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση ύψους Ευρώ 4,6 εκατ. και 690 χιλ. αντίστοιχα (30.06.2013: Ευρώ 4,6 εκατ. και 690 χιλ.  
αντίστοιχα) στη βάση ότι η ∆ιοίκηση προβλέπει ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά 
κέρδη. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο 1 Ιουλίου 2012 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική (υποχρέωση)/ απαίτηση) 

 
506.014,58 (433.555,89) 

Πίστωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  1.234.786,04 796.070,38 
Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα  (1.715.689,66) (407.625,54) 
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2013 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική (υποχρέωση)/ απαίτηση) 

 
25.110,96 (45.111.05) 

(Χρέωση)/ Πίστωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  (159.681,94) 103.131,27 
Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα  5.341,75 828,13 
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2014 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική (υποχρέωση)/ απαίτηση) 

 
(129.229,23) 58.848,35 

 
Η χρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος (αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση), στα 
αποτελέσµατα χρήσεως, περιέχει τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν κυρίως 
από λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα φορολογηθούν σε µελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για 
αναβαλλόµενους φόρους (αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές 
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριµένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά 
εκπεστέες κατά την πραγµατοποίηση τους.  
 
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος εισπραττόµενους από την ίδια φορολογική αρχή. 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού του Οµίλου και της Εταιρίας 
προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

  

Αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση  

Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση 

  30.06.2014 30.06.2013  30.06.2014 30.06.2013 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  0,00 0,00  0,00 (23.901,39) 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία   0,00 0,00  (1.635.485,49) (5.858.466,73) 
Προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού  0,00 64.943,74  0,00 0,00 

Συµµετοχές  965.458,00 974.864,80  0,00 0,00 

Απαιτήσεις  0,00 198.348,36  0,00 0,00 

Αποθέµατα  0,00 46.352,90  0,00 0,00 

Λοιπά  0,00 33.800,00  0,00 0,00 

Φορολογικές ζηµίες  4.589.169,28 4.589.169,28  0,00 0,00 

Σύνολο  1.694.333,84 5.907.479,08  (1.635.485,49) (5.882.368,12) 
 

Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση)                                 25.110,96    (129.229,23)    
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

  

Αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση  

Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση 

  30.06.2014 30.06.2013  30.06.2014 30.06.2013 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  800,80 4.968,08  0,00 0,00 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία   0,00 0,00  (1.635.485,49) (1.797.199,08) 
Προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού  13.317,60 8.241,63  0,00 0,00 

Συµµετοχές  965.458,00 974.864,80  0,00 0,00 

Απαιτήσεις  20.943,92 52.000,00  0,00 0,00 

Αποθέµατα  4.644,24 4.644,24  0,00 0,00 

Λοιπά  0,00 18.200,00  0,00 0,00 

Φορολογικές ζηµίες  689.169,28 689.169,28  0,00 0,00 

Σύνολο  1.694.333,84 1.752.088,03  (1.635.485,49) (1.797.199,08) 
 

Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση)  58.848,35   (45.111,05) 
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Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος στα αποτελέσµατα και στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα του 
Οµίλου και της Εταιρίας προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30/06/2014 30/06/2013  30/06/2014 30/06/2013 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  233.652,36 2.115.342,57  (161.713,60) 271.261,70 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  11.202,98 29.473,23  4.167,29 2.367,13 

Συµµετοχές  9.406,80 (224.968,80)  9.406,80 (224.968,80) 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  (18.341,22) (29.978,06)  (5.075,97) 2.107,83 

Απαιτήσεις  12.891,57 (73.097,84)  31.056,08 (23.600,00) 
Αποθέµατα   (120.272,30) (11.299,02)  0,00 1.355,76 
Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες  0,00 (1.298.768,46)  0,00 (398.768,46) 

Λοιπά  25.800,00 (25.800,00)  18.200,00 (18.200,00) 

Σύνολο  154.340,19 480.903,62  (103.959,40) (388.444,84) 

 
Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεµατικά της µητρικής και της θυγατρικής της (σηµ. 15) 
διανεµηθούν στους µετόχους, αυτά θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος µε τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή κατά την ηµεροµηνία της διανοµής τους. ∆εν έχει υπολογιστεί 
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα ποσά αυτά. 

 
9.  Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, οι οποίες εµφανίζονται στο κόστος, 
αναλύονται ως εξής:  

     
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Εγγυήσεις ∆ΕΗ  166.520,70 166.520,70 41.713,66 41.713,66 

Λοιπές εγγυήσεις 2.978,61 2.978,61 322,82 322,82 

Σύνολο 169.499,31 169.499,31 42.036,48 42.036,48 

 

10.  Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
     
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
       

Εµπορεύµατα      
   Στο κόστος 20.810,36 19.720,82 17.862,47 17.862,47 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 
Έτοιµα προϊόντα-υποπροϊόντα     
   Στο κόστος 1.006.029,86 380.756,44 0,00 0,00 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 621.707,50 242.688,75 0,00 0,00 
Παραγωγή σε εξέλιξη     
   Στο κόστος 1.323.850,19 896.780,12 0,00 0,00 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 1.091.612,10 894.557,09 0,00 0,00 
Α’ ΄Υλες, Αναλώσιµα, Ανταλλακτικά      
   Στο κόστος 450.280,53 404.712,65 0,00 0,00 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 446.785,18 386.443,79 0,00 0,00 
Αγορές υπό παραλαβή 0,00 2.942,02 0,00 0,00 
Σύνολο αποθεµάτων στην χαµηλότερη αξία 
κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµής 2.160.104,78 1.526.631,65 0,00 0,00 
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Κάθε µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης από την αποτίµηση των αποθεµάτων τέλους χρήσης 
στην ρευστοποιήσιµη αξία τους περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως 
έξοδo στο κόστος πωληθέντων. 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 
30 Ιουνίου 2014 και 2013, είχε ως ακολούθως: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2012      185.269,41 30.000,00 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 22)  138.768,24 0,00 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (135.757,25) (12.137,53) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2013  188.280,40 17.862,47 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 22)  462.585,76 0,00 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2014  650.866,16 17.862,47 

 
Επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 
11.  Πελάτες 

Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
       
Πελάτες 2.371.526,09 2.508.580,70 101.071,06 116.081,28 
Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη (σηµ. 30) 400,442,04 215.924,03 229.926,42 68.183,33 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 42.279,59 40.000,00 0,00 0,00 
Υποσύνολο 2.854.247,72 2.764.504,73 330.997,48 184.264,61 
     
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (753.295,35) (821.749,07) (65.553,55) (140.000,00) 
Σύνολο Πελατών 2.100.952,37 1.942.755,66 265.443,93 44.264,61 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες για τις χρήσεις που έληξαν την 30η Ιουνίου 2014 
και 2013, είχε ως ακολούθως: 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2012  691.047,74 102.000,00 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 25)  142.789,17 38.000,00 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 23)  (12.087,84) 0,00 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2013  821.749,07 140.000,00 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 25)  5.992,73 0,00 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 23)  (74.446,45) (74.446,45) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2014  753.295,35 65.553,55 
 
Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει σχηµατιστεί για συγκεκριµένα υπόλοιπα πελατών που 
έχουν ξεπεράσει την πιστωτική πολιτική του Οµίλου, για τα περισσότερα από τα οποία ο Όµιλος έχει 
προσφύγει στα δικαστήρια. 
 
Επί των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.  
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Στις 30 Ιουνίου 2014 και 30 Ιουνίου 2013, η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα  1.235.160,24 1.170.391,94 265.443,93 44.264,61 
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα      
< 30 ηµέρες  146.154,70 48.296,35 0,00 0,00 
30 - 60 ηµέρες  241.964,38 311.777,60 0,00 0,00 
> 60 ηµέρες  477.673,15 412.289,77 0,00 0,00 
  2.100.952,37 1.942.755,66 265.443,93 44.264,61 

 
12.  Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο (ΦΠΑ) 101.745,18 134.922,13 29.620,89  28.884,23 
Απαίτηση από ΟΑΕ∆ 2.150.826,39 1.810.038,56 285.493,98 216.153,05 
∆άνεια στο προσωπικό 29.664,14 75.479,54 17.000,00 25.600,00 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 575.724,39 240.344,36 317.864,97 79.848,22 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 111.465,84 0,00 13.023,69 0,00 
Λοιποί χρεώστες 170.070,53 401.442,68 30.250,92 77.790,92 
Υποσύνολο 3.139.496,67 2.662.227,27 693.254,45 428.276,42 
   
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις (20.000,00) (65.000,00) (15.000,00) (60.000,00) 
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 3.119.496,67 2.597.227,27 678.254,45 368.276,42 

 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για λοιπές απαιτήσεις  για τις χρήσεις που έληξαν την 30η Ιουνίου 2014 και 
2013, είχε ως ακολούθως: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2012  0,00 0,00 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 25)  65.000,00 60.000,00 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2013  65.000,00 60.000,00 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 25)  15.000,00 15.000,00 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (60.000,00) (60.000,00) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2014  20.000,00 15.000,00 
 
13.  Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

 
Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
       
Ταµείο 5.269,22 4.415,11 4.774,73 3.396,71 
Καταθέσεις όψεως 188.847,47 82.404,58 32.932,24 37.242,79 
Καταθέσεις προθεσµίας 5.214,36 0,00 5.214,36 0,00 
Σύνολο Ταµειακών ∆ιαθεσίµων και 
Ισοδυνάµων 199.331,05 86.819,69 42.921,33 40.639,50 
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Ανάλυση Ανά Νόµισµα 
 
Ευρώ 199.161,59 86.604,73 42.921,29 40.639,50 
∆ολάριο Η.Π.Α. 169,46 214,96 0,04 0,00 
Σύνολο 199.331,05 86.819,69 42.921,33 40.639,50 

 
Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασµένοι σε ευρώ και τοκίζονται µε κυµαινόµενα 
επιτόκια ανάλογα µε το ύψος της κατάθεσης και µε βάση τα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων των 
τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία 
λόγω των κυµαινόµενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσµων λήξεών τους. Τα έσοδα από τόκους 
τραπεζικών καταθέσεων όψεως ανέρχονται, για τις χρήσεις που έληξαν την 30η Ιουνίου 2014 και 
30η Ιουνίου 2013, σε Ευρώ 60,48 και Ευρώ 41,22 για τον Όµιλο και Ευρώ 41,83 και Ευρώ 37,77 για 
την Εταιρία αντίστοιχα και συµπεριλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στη συνηµµένη 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος (σηµ. 26). 
 
14.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας 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. 
 
15.  Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 

Το αποθεµατικό περιλαµβάνει την καθαρή υπεραξία που προέκυψε από την αποτίµηση των γηπέδων, 
κτιρίων και µηχανηµάτων σε εύλογες αξίες. 
 
Το Αποθεµατικό Εύλογης Αξίας του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Προσαρµογή της αξίας των γηπέδων σε εύλογη αξία 1.074.824,65  1.074.824,65  1.511.624,20  1.511.624,20  

Αναβαλλόµενος Φόρος επί της αξίας των γηπέδων (335.374,40)  (335.374,40)  (393.022,29)  (393.022,29)  

Προσαρµογή της αξίας των κτιρίων σε εύλογη αξία 3.905.733,62  3.905.733,62  3.672.511,22  3.672.511,22  

Αναβαλλόµενος Φόρος επί της αξίας των κτιρίων (1.021.447,64)  (1.021.447,64)  (954.852,92)  (954.852,92)  

Προσαρµογή της αξίας των µηχανηµάτων σε εύλογη 
αξία    

7.193.494,88  7.193.494,88  2.571.762,04  2.571.762,04  

Αναβαλλόµενος Φόρος επί της αξίας των µηχανηµάτων (1.876.622,15)  (1.876.622,15)  (668.658,13)  (668.658,13)  

Σύνολο 8.940.608,96  8.940.608,96  5.739.364,12  5.739.364,12  

 
 
16.  Λοιπά Αποθεµατικά     

 
Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

 Τακτικό αποθεµατικό 96.212,68 96.212,68 96.212,68 96.212,68 
 Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν. 1892/90 56.984,35 56.984,35 56.984,35 56.984,35 
 Αφορολόγητο Αποθεµατικό Ν. 3299/2004 2.924.010,33 2.642.303,86 0,00 0,00 
 Αφορολόγητο Αποθεµατικό από απαλλασσόµενα της  
 φορολογίας έσοδα 114,76 114,76 114,76 114,76 
 Αφορολόγητο Αποθεµατικό από έσοδα 
φορολογηθέντα  κατ’ ειδικό τρόπο 1.743,35 1.743,35 1.743,35 1.743,35 

3.079.065,47 2.797.359,00 155.055,14 155.055,14 

 
 
 



                                                            
 

σελ. 59 

 

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, 
από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει 
το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρίας 
απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. 
 
Αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων: Αφορά αποθεµατικά φορολογικών νόµων που 
δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν την 
δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς 
τους µετόχους είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Με 
βάση την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, αυτά τα αποθεµατικά εξαιρούνται του φόρου 
εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους µετόχους. Η Εταιρία δεν προτίθεται 
να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί στον υπολογισµό 
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης για το φόρο εισοδήµατος που θα καταστεί πληρωτέος 
κατά την περίπτωση διανοµής των αποθεµατικών. 
 
Αποθεµατικά από φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα και από απαλλασσόµενα της 
φορολογίας έσοδα:  Αφορούν έσοδα από τόκους οι οποίοι είτε δε φορολογήθηκαν είτε έχει γίνει 
παρακράτηση φόρου στην πηγή. Με βάση την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, αυτά τα 
αποθεµατικά εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν 
στους µετόχους. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και εποµένως 
δεν έχει προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης για το φόρο 
εισοδήµατος που θα καταστεί πληρωτέος κατά την περίπτωση διανοµής των αποθεµατικών. 

 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ν. 3299/2004: Στα Αφορολόγητα Αποθεµατικά του Οµίλου έχει 
µεταφερθεί το σωρευτικό ποσό της απόσβεσης της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004 που 
αναγνωρίζεται κάθε χρήση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος έτσι ώστε σε κάθε ηµεροµηνία 
που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις, το άθροισµα του αναπόσβεστου υπολοίπου της 
επιχορήγησης κατά τα ∆ΠΧΑ πλέον του υπολοίπου του αποθεµατικού να ισούται µε το ποσό της 
επιχορήγησης, όπως αυτό εµφανίζεται στο λογαριασµό που τηρείται για σκοπούς φορολογίας 
εισοδήµατος. 
 
Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου: Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποιήθηκε 
καταβολή από την Εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ ΑΒΕΕ» ποσού Ευρώ 1.000.020,00 για συµµετοχή 
στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρίας. Το ποσό αυτό απεικονίζεται στο 
λογαριασµό «Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου» µέχρι την οριστική έγκριση της 
αύξησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής. 
 
17.  Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 

 
Τα Μακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες 
και είναι εκφρασµένα σε Ευρώ µε κυµαινόµενα επιτόκια. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός 
ενός έτους από την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων καταχωρούνται στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, 
χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.  
Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στα βιβλία. 
 
Για τη λήψη µέρους των τραπεζικών δανείων της Μητρικής Εταιρίας έχει εγγυηθεί η θυγατρική 
Εταιρία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά το ποσό των Ευρώ 3.950.728,72 ενώ για 
µακροπρόθεσµο δάνειο της θυγατρικής έχει εγγυηθεί η Μητρική Εταιρία «ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά το ποσό των Ευρώ 14.567.114,46 (σηµ. 34γ). 
 
 
 
 
 



                                                            
 

σελ. 60 

 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται, µε βάση το χρόνο εξόφλησης 
τους, ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Οφειλόµενα ∆άνεια 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Μέσα σε έναν χρόνο 9.361.486,63 10.273.910,33 7.708.617,43 7.421.263,34 

Από 2-5 έτη 10.742.395,65 7.772.503,62 1.296.105,97 1.605.501,92 

Μετά από 5 έτη 8.127.168,98 9.315.018,24 2.235.968,65 1.806.189,73 

28.231.051,26 27.361.432,19 11.240.692,05 10.832.954,99 

 
Η ανάλυση των µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου, κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 2013, έχει ως 
ακολούθως: 

                             30/06/2014   

Είδος ∆ανείου 

Συνολικό 
Υπόλοιπο 
Μακρ/σµου 
∆ανείου 

Βραχ/σµο 
Μέρος 

Μακρ/σµου 
∆ανείου 
έως 1 έτος 

Περισσότερο 
από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Περισσότερο  
από 5 έτη 

Υπόλοιπο 
Μακρ/σµου 
∆ανείου σε 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Επιτόκιο Λήξη 

Οµολογιακό 7.321.795,99 7.321.795,99 0,00 0,00 0,00 1,75% 06/2016 
Λοιπά Μακροπρόθεσµα 20.909.255,27 2.039.690,64 10.742.395,65 8.127.168,98 18.869.564,63 7,60% 12/2022 

 28.231.051,26 9.361.486,63 10.742.395,65 8.127.168,98 18.869.564,63   
 

      

30/06/2013 

Είδος ∆ανείου 
Συνολικό Υπόλοιπο 
Μακρ/σµου ∆ανείου 

Βραχ/σµο Μέρος 
Μακρ/σµου 
∆ανείου 
έως 1 έτος 

Περισσότερο 
από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Περισσότερο  
από 5 έτη 

Υπόλοιπο 
Μακρ/σµου 
∆ανείου σε 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Επιτόκιο Λήξη 

Οµολογιακό 7.019.887,86 7.019.887,86 0,00 0,00 0,00 1,75% 06/2016 
Λοιπά Μακροπρόθεσµα 20.341.544,33 3.254.022,47 7.772.503,62 9.315.018,24 17.087.521,86 7,60% 12/2022 

 27.361.432,19 10.273.910,33 7.772.503,62 9.315.018,24 17.087.521,86 

 
Η ανάλυση των µακροπροθέσµων δανείων της Εταιρίας, κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 2013, έχει ως 
ακολούθως: 
 

30/06/2014 

Είδος ∆ανείου 

Βραχ/σµο 
Μέρος 
Μακρ/σµου 
∆ανείου 
έως 1 έτος 

Περισσότερο 
από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Περισσότερο  
από 5 έτη 

Υπόλοιπο 
Μακρ/σµου 
∆ανείου σε 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Επιτόκιο Λήξη 

Οµολογιακό 7.321.795,99 0,00    0,00                0,00 9,25% 06/2016 
Μακροπρόθεσµο 386.821,44 1.296.105,97 2.235.968,65 3.532.074,62 7,60% 12/2022 

 7.708.617,43 1.296.105,97 2.235.968,65 3.532.074,62   
 

 
            30/06/2013 

Είδος ∆ανείου 

Βραχ/σµο Μέρος 
Μακρ/σµου ∆ανείου 

έως 1 έτος 
Περισσότερο από 1 
έτος έως 5 έτη 

Περισσότερο  
από 5 έτη 

Υπόλοιπο 
Μακρ/σµου 
∆ανείου σε 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Επιτόκιο Λήξη 

Οµολογιακό 7.019.887,86 0,00 0,00 0,00 9,25% 06/2016 
Μακροπρόθεσµο 401.375,48 1.605.501,92 1.806.189,73 3.411.691,65 7,60% 12/2022 

 7.421.263,34 1.605.501,92 1.806.189,73 3.411.691,65 



                                                            
 

σελ. 61 

 

Ο Όµιλος στις 30 Ιουνίου 2014 και 2013, δεν έχει αχρησιµοποίητα διαθέσιµα πιστωτικά όρια για 
µακροπρόθεσµα δάνεια.  
 
Το συνολικό έξοδο για τόκους, των µακροπροθέσµων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 30 
Ιουνίου 2014 και 30 Ιουνίου 2013 ανέρχονται σε Ευρώ 692.741,05 και Ευρώ 763.195,46 αντίστοιχα 
για τον Όµιλο και σε Ευρώ 329.573,17 και Ευρώ 406.476,77 για την Εταιρία και συµπεριλαµβάνεται 
στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στη συνηµµένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος (σηµ. 26). 
 
Οµολογιακό ∆άνειο Μητρικής (ALPHA) 
Τον ∆εκέµβριο του 2010 έγινε εκταµίευση οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 6.753.125,00, από την 
Μητρική Εταιρία µε διοργανωτές έκδοσης την «ALPHA ΒΑΝΚ» και την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». 
Το οµολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που 
λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Το επιτόκιο του δανείου 
ανέρχεται σε 9,25%. Tο ανεξόφλητο υπόλοιπο της 30 Ιουνίου 2014 ύψους Ευρώ 7.321.795,99 θα 
αποπληρωθεί σε εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η τελευταία  καταβλητέα τον Ιούνιο του 2016.  
Στις 30.06.2014, επί των παγίων στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη 
ύψους Ευρώ 9.600.000,00 για την εξασφάλιση του οµολογιακού δανείου. 
Επίσης για την ασφάλεια του ανωτέρω δανείου υφίσταται σύσταση ενεχύρου επί 329.351 µετοχών 
εκδόσεως της θυγατρικής εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κυριότητας της µητρικής 
εταιρίας.  
Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2.5 έχει πραγµατοποιηθεί, µεταγενέστερα των οικονοµικών 
καταστάσεων, αναδιάρθρωση του ανωτέρω οµολογιακού δανείου.  
 

Μακροπρόθεσµο ∆άνειο Μητρικής (ALPHA) 
Το εν λόγω δάνειο αρχικού ποσού Ευρώ 3.532.074,62 είναι εγγυηµένο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
βάσει της από 03/04/2007 σύµβασης ρύθµισης οφειλών µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. To 
ανεξόφλητο υπόλοιπο του ανωτέρω δανείου είναι πληρωτέο µέχρι την 31.12.2022, σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθ. 2/31728/0025 υπουργική απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η αναστολή καταβολής των 
οφειλόµενων δόσεων. Τον Ιούλιο του 2014 η Μητρική Εταιρία έχει υποβάλλει αίτηµα υπαγωγής στις 
διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2/38310/0025/14.05.2014 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών 
για συνέχιση της αναστολής καταβολής των οφειλόµενων δόσεων και αναµένει την έγκριση µέχρι τα 
τέλη του α’ εξαµήνου της επόµενης χρήσης. 
 

Μακροπρόθεσµο ∆άνειο Θυγατρικής (ALPHA) 
Το εν λόγω δάνειο αρχικού ποσού Ευρώ 15.072.433,62 είναι εγγυηµένο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
βάσει της από 04/07/2007 σύµβασης ρύθµισης οφειλών µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. To 
ανεξόφλητο υπόλοιπο του ανωτέρω δανείου είναι πληρωτέο µέχρι την 31.12.2022, σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθ. 2/31728/0025 υπουργική απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η αναστολή καταβολής των 
οφειλόµενων δόσεων. Τον Ιούλιο του 2014 η Εταιρία έχει υποβάλλει αίτηµα υπαγωγής στις 
διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2/38310/0025/14.05.2014 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών 
για συνέχιση της αναστολής καταβολής των οφειλόµενων δόσεων και αναµένει την έγκριση µέχρι τα 
τέλη του α’ εξαµήνου της επόµενης χρήσης. 
 
Για το οµολογιακό δάνειο υπάρχουν συγκεκριµένοι όροι καταγγελίας που περιλαµβάνουν, µεταξύ 
άλλων, µη εµπρόθεσµη καταβολή πληρωµών, χρησιµοποίηση του οµολογιακού δανείου για 
διαφορετικό σκοπό από τον προβλεπόµενο, µη συµµόρφωση µε τις γενικές και οικονοµικές 
διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί, παροχή πληροφοριών που εµπεριέχουν σηµαντικά λάθη και 
παραλήψεις, συγκεκριµένα γεγονότα αφερεγγυότητας, παύση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, ιδιοκτησιακό καθεστώς των δανειζόµενων και ύπαρξη 
γεγονότων που επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Μητρικής Εταιρίας. Επίσης, 
στους όρους του δανείου συµπεριλαµβάνονται και οικονοµικές ρήτρες, οι οποίες περιλαµβάνουν 
προϋποθέσεις διατήρησης  συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών.  
 



                                                            
 

σελ. 62 

 

Εξαιτίας του γεγονός ότι η Μητρική Εταιρία δεν βρίσκεται σε πλήρη συµµόρφωση µε τους 
οριζόµενους από τις οµολογιακές συµβάσεις χρηµατοοικονοµικούς δείκτες έχει µεταφέρει το σύνολο 
των µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων στις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 1 § 74 & 75 που αναφέρει ότι αν η εταιρεία αθετήσει µια δέσµευση που απορρέει από 
µακροπρόθεσµη συµφωνία κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών της καταστάσεων τότε 
αυτό παρουσιάζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, έστω και αν ο δανειστής συµφωνήσει µετά 
το τέλος της χρήσης, να µην απαιτήσει την πληρωµή, εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών όρων 
του δανείου. 
 
Σηµειώνεται ότι και στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 
2013, ο Όµιλος ακολουθώντας την ίδια αρχή απεικόνισε το συνολικό αναπόσβεστο κόστος του 
οµολογιακού µακροπρόθεσµου δανείου στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 
Παρόλα αυτά, επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα ο Όµιλος συνεχίζει να έχει την αµέριστη στήριξη των 
δανειστριών Τραπεζών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη συνεχή παροχή της αναγκαίας 
χρηµατοδότησης (σηµ. 2.4). 
 
 
18.  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

 

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 123.809,49 113.825,25 26.805,54 31.698,59 

 

Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε 
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από το χρόνο 
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. 
Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό 
εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια µέρα.  
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης.  
 
Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για 
αποζηµίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της χρήσεως 
που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 και της χρήσεως που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και την σύνθεση της 
καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για τον Όµιλο και την Εταιρία αναλύεται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως 113.825,25 174.828,46 31.698,59 51.747,33 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα (σηµ. 29) 178.636,58 19.003,49 51.921,86 5.477,45 
Συνολική χρέωση/(πίστωση) στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα 20.545,17 (39.068,82) 3.185,10 (25.526,19) 
Πληρωθείσες παροχές  (189.197,51) (40.937,88) (60.000,01) - 

Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως 123.809,49 113.825,25 26.805,54 31.698,59 
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Η συνολική χρέωση για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας  9.817,68 11.030,54 1.746,06 3.080,93 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  3.983,88 7.972,95 1.109,45 2.396,52 
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών 164.835,02 - 49.066,35 - 

Σύνολο (σηµ. 29) 178.636,58 19.003,49 51.921,86 5.477,45 

 
Το πρόσθετο κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται µε παροχές που πληρώθηκαν σε υπαλλήλους 
οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόµατα αυτά δεν ήταν αναµενόµενα στα πλαίσια 
αυτού του προγράµµατος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωµές παροχών πλέον των υπαρχόντων 
αποθεµατικών αντιµετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση. 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών 
προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης, έχουν ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
 

Επιτόκιο προεξόφλησης 2,50% 3,50% 2,50% 3,50% 
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Εκτιµώµενη µέση µελλοντική υπηρεσία 21,87 23,31 20,69 19,20 

 
Σε περίπτωση αύξησης της µέσης ετήσιας αύξησης µισθοδοσίας προσωπικού κατά 0,5%, τότε το 
σύνολο των παροχών προσωπικού θα αυξάνονταν κατά 9%, ενώ σε περίπτωση µείωσης της µέσης 
ετήσιας αύξησης µισθοδοσίας προσωπικού κατά 0,5%, τότε το σύνολο των παροχών προσωπικού θα 
µειώνονταν κατά 8%.  
  
Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%, τότε το σύνολο των παροχών 
προσωπικού θα µειώνονταν κατά 8% ενώ σε περίπτωση µείωσης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 
0,5%, τότε το σύνολο των παροχών προσωπικού θα αυξάνονταν κατά 9%.    
 
19.  Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια      

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια ύψους Ευρώ 16.306.917,21και Ευρώ4.055.733,47  για τον Όµιλο και την 
Εταιρία αντίστοιχα (30.06.2013: Ευρώ 14.297.013,62 και Ευρώ 3.676.717,50 για τον Όµιλο και την 
Εταιρία αντίστοιχα) χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι εύλογες αξίες των 
ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα ανωτέρω υπόλοιπα, λόγω των κυµαινόµενων 
επιτοκίων και της βραχυπρόθεσµης λήξης τους.  
Ο Όµιλος και η Εταιρία στις 30 Ιουνίου 2014 και 2013, δεν έχουν αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια. 
Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2.5 έχει πραγµατοποιηθεί, µεταγενέστερα των οικονοµικών 
καταστάσεων, αναδιάρθρωση των βραχυπροθέσµων δανείων µε µετατροπή µεγάλου µέρους αυτών 
σε µακροπρόθεσµα ή εξόφληση τους. 
       
Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων την 30η Ιουνίου 2014 ήταν 9,03% 
(30.06.2013: 9,03%). Το συνολικό έξοδο για τόκους, των βραχυπροθέσµων δανείων για τις χρήσεις 
που έληξαν την 30 Ιουνίου 2014 και 2013, ανέρχεται σε Ευρώ 1.434.529,70 και Ευρώ 1.148.329,85 
περίπου αντίστοιχα για τον Όµιλο και σε Ευρώ 421.240,93 και Ευρώ 425.182,88 αντίστοιχα για την 
Εταιρία και συµπεριλαµβάνεται στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα στη συνηµµένη Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος (σηµ. 26). 
 



                                                            
 

σελ. 64 

 

Στις 30.06.2014, επί του γηπέδου της θυγατρικής Εταιρίας και όλων των επ’ αυτού κτισµάτων και 
εµπεπιγµένων µηχανηµάτων έχει εγγράφει προσηµείωση υποθήκης συνολικού ποσού Ευρώ 
12.000.000,00 για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου 
ύψους Ευρώ 8.539.897,81 κατά την 30.06.2014 (σηµ. 4). 
 
20.  Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  του Οµίλου και της Εταιρίας 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
Προµηθευτές 2.780.711,63 2.996.026,87 323.193,06 1.117.550,85 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες Εταιρίες (σηµ. 30) 1.755.721,82 1.624.718,82 411.790,26 414.354,39 
Επιταγές πληρωτέες 1.739.651,28 2.339.799,86 10.000,00 534.266,64 
Σύνολο Εµπορικών Υποχρεώσεων 6.276.084,73 6.960.545,55 744.983,32 2.066.171,88 

     

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
Οφειλόµενες αµοιβές ∆.Σ.-Μέτοχοι (σηµ. 30) 175.987,90 59.060,78 85.000,00 50.000,00 
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 195.308,26 166.603,58 26.919,39 56.492,41 
Προκαταβολές πελατών 336.725,22 126.044,71 320.000,00 0,00 
Προκαταβολές πελατών (συνδεόµενα µέρη) (σηµ.30) 1.768.308,07 1.396.837,97 1.179.054,23 883.605,49 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 1.407.495,67 1.193.485,12 231.454,35 140.326,87 
∆εδουλευµένα έξοδα 664.077,57 80.572,30 9.686,61 70.419,26 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 786.873,39 420.748,24 37.397,54 26.116,19 
Πιστωτές διάφοροι 309.875,12 172.719,39 24.415,98 0,00 
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.644.651,20 3.616.072,09 1.913.928,10 1.226.960,22 
   
Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται σε 0-120 
ηµέρες. 
 
21.  Κύκλος εργασιών 

 
Οι κύριες δραστηριότητες του Οµίλου είναι οι εξής: 

α)  Βιοµηχανική δραστηριότητα: 
� Εκκόκκιση και εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος και βαµβακόσπορου 
� Παραγωγή και εµπορία νηµάτων  
� Παραγωγή και εµπορία υφασµάτων 

β)  Εµπορική δραστηριότητα: 
� Αγορά και εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος και βαµβακόσπορου  
� Αγορά και εµπορία νηµάτων 

γ)  Παροχή υπηρεσιών: 
� Παραλαβή και εκκόκκιση βάµβακος για λογαριασµό τρίτου 
 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

     
 Εµπορεύµατα  110.735,02 291.862,22 0,00 193.171,68 
 Προϊόντα  4.425.980,41 8.754.179,61 0,00 5.479.355,92 
 Πρώτες ύλες και λοιπά αποθέµατα  364.248,78 1.231.580,75 483,60 777.469,95 

 Παροχή υπηρεσιών 1.681.631,35 0,00 1.681.631,35 0,00 

 6.582.595,56 10.277.622,58 1.682.114,95 6.449.997,55 
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22.  Κόστος πωληθέντων 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

 Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο  2.834.614,86 7.164.602,74 221.771,95 6.110.253,14 
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 29) 2.406.161,95 2.939.531,55 495.786,68 364.786,73 
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 208.807,58 379.906,25 26.224,00 91.161,84 
 Παροχές τρίτων 1.377.025,34 1.745.145,71 294.808,39 187.118,97 
 ∆ιάφορα έξοδα 29.999,17 155.512,00 1.409,52 127.453,58 
 Έξοδα σε συνδεόµενα µέρη (σηµ. 30) 29.600,00 0,00 800,00 0,00 
 Αποσβέσεις (σηµ. 27) 776.173,48 977.387,87 79.928,67 247.242,29 

 7.662.382,38 13.362.086,12 1.120.729,21 7.128.016,55 

 
Στο κόστος των αποθεµάτων του Οµίλου, κατά την 30.06.2014, περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 
462.585,76 (30.06.2013: Ευρώ 138.768,24) που αφορά στη ζηµία από την αποτίµηση των 
αποθεµάτων τέλους χρήσης στη ρευστοποιήσιµη αξία τους (σηµ. 10). 
 
23.  Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 

 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
 Επιδοτήσεις από ΟΑΕ∆ 342.391,11 407.235,55 69.634,41 58.308,89 
 Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (σηµ. 
7, 11) 74.446,45 12.087,84 110.626,45 0,00 
 Κέρδη από πώληση παγίων (σηµ. 4) 64.170,00 1.576,73 0,00 0,00 
 Λοιπά έσοδα 62.439,87 27.851,33 12.003,42 8.644,79 

 543.447,43 448.751,45 192.264,28 66.953,68 

 

24.  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 29) 499.669,52 372.903,98 158.807,65 93.417,36 
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 301.767,52 207.405,72 185.646,66 35.803,44 
 Ενοίκια (σηµ. 34ε) 23.592,67 19.711,02 0,00 0,00 
 Ασφάλιστρα 2.452,00 3.358,61 2.102,00 2.143,00 
 Παροχές τρίτων 28.725,81 61.948,99 11.710,57 39.575,25 
 Φόροι – Τέλη 75.846,27 86.323,54 13.208,78 17.045,74 
 ∆ιάφορα έξοδα 284.627,37 367.790,48 63.895,51 83.823,31 
 Αποσβέσεις (σηµ. 27) 81.054,35 39.468,68 7.330,66 13.298,95 

 1.297.735,51 1.158.911,02 442.701,83 285.107,05 
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25.  Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 

 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 29) 59.557,42 73.503,25 0,00 0,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 77.101,70 167.635,63 0,00 83.541,36 
Παροχές τρίτων 1.641,28 87.047,41 0,00 0,00 
∆ιάφορα έξοδα 89.036,07 68.466,05 4.172,85 51.728,05 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σηµ. 
11, 12) 20.992,73 207.789,17 15.000,00 98.000,00 
∆ιαφηµίσεις 150.000,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορικά 139.428,97 177.290,77 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (σηµ. 27) 6.659,22 6.542,43 0,00 0,00 

 544.417,39 788.274,71 19.172,85 233.269,41 

 

26.  Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
 Πιστωτικοί τόκοι (σηµ. 13) (60,48) (41,22) (41,83) (37,77) 
 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,00 (69.945,42) 0,00 (69.945,42) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων (60,48) (69.986,64) (41,83) (69.983,19) 

     
 Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων (σηµ. 17) 692.741,05 763.195,46 329.573,17 406.476,77 
 Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων (σηµ. 19) 1.434.529,70 1.148.329,85 421.240,93 425.182,88 
 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 144.833,91 207.510,04 28.097,42 69.868,17 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 2.272.104,66 2.119.035,35 778.911,52 901.527,82 

     

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2.272.044,18 2.049.048,71 778.869,69 831.544,63 

 

27.  Αποσβέσεις 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

        

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (σηµ. 4) 799.554,08 963.065,46 87.259,33 260.541,24 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (σηµ. 5) 64.332,97 60.333,52 0,00 0,00 

 863.887,05 1.023.398,98 87.259,33 260.541,24 

      

Οι παραπάνω αποσβέσεις κατανεµήθηκαν ως εξής:       

 - Στο κόστος πωληθέντων (σηµ. 22) 776.173,48 977.387,87 79.928,67 247.242,29 

 - Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ. 24) 81.054,35 39.468,68 7.330,66 13.298,95 

 - Στα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ. 25) 6.659,22 6.542,43 0,00 0,00 

863.887,05 1.023.398,98 87.259,33 260.541,24 
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28.  Μέρισµα 

 
Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέµουν στους 
µετόχους τους, το 35% των κερδών µετά από φόρους και µετά την κράτηση για τακτικό 
αποθεµατικό.  

Λόγω ζηµιών στις χρήσεις που έληξαν την 30 Ιουνίου 2013 και 2012, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανοµή µερίσµατος για τις χρήσεις αυτές. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από 
τις Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων.  
 
Λόγω ζηµιών στη χρήση έληξε την 30 Ιουνίου 2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεν 
πρότεινε τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή. Η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
 

29.  Κόστος µισθοδοσίας 

 
Το απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου και της Εταιρίας κατά την 30/06/2014 και κατά την  
30/06/2013 έχει ως εξής:  

Αριθµός εργαζοµένων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Μισθωτοί 22 24 8 8 

Ηµεροµίσθιοι 107 123 4 2 
Σύνολο 129 147 12 10 

 
Το κόστος µισθοδοσίας ανά λειτουργία για τον Όµιλο και την Εταιρία αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
     
 Μισθοί & Ηµεροµίσθια  2.166.485,13 2.589.025,05 478.967,89 351.299,83 
 Παρεπόµενες παροχές & έξοδα προσωπικού 4.572,98 7.440,32 1.780,72 3.987,66 
 Εργοδοτικές εισφορές  615.694,20 770.469,92 121.923,86 97.439,15 
 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (σηµ. 
18) 178.636,58 19.003,49 51.921,86 5.477,45 

 2.965.388,89 3.385.938,78 654.594,33 458.204,09 
 
Οι παραπάνω αµοιβές προσωπικού 
κατανεµήθηκαν ως εξής:     
 - Στο κόστος πωληθέντων (σηµ. 22) 2.406.161,95 2.939.531,55 495.786,68 364.786,73 
 - Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ. 24) 499.669,52 372.903,98 158.807,65 93.417,36 
 - Στα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ. 25) 59.557,42 73.503,25 0,00 0,00 

 2.965.388,89 3.385.938,78 654.594,33 458.204,09 

 
30.  Πίνακας Γνωστοποιήσεων Συνδεδεµένων Μερών 

α.  Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Από την ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος έχουν απαλειφθεί έσοδα, κόστη και 
έξοδα, που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και της θυγατρικής της. Αυτές οι 
συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία των 
επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ µητρικής και θυγατρικής, τα εκκρεµή 
ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι λοιπές συναλλαγές κατά την 30 Ιουνίου 2014 και κατά την 30 Ιουνίου 
2013 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ως ακολούθως: 
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 ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 
   
α) Έσοδα 0,00 2.548.303,61 
β) Έξοδα 57.537,20 6.000,00 
γ) Απαιτήσεις 166.708,66 15.010,22 
δ) Υποχρεώσεις 70.770,76 0,00 

 

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. 
 
∆εν 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 Εταιρίας µε τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται 
στους δύο παρακάτω πίνακες: 

 
i. Αγορές – Πωλήσεις 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
α) Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη:     
    - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 800,00 82.826,25 800,00 82.826,25 
    - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 477.215,60 0,00 189.384,00 
    - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 28.800,00 10.577,20 0,00 0,00 
    - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 64.500,00 0,00 64.500,00 

 29.600,00 635.119,05 800,00 336.710,25 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
β) Πωλήσεις σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη:     
    - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 174.768,76 0,00 174.768,76 

 0,00 174.768,76 0,00 174.768,76 

 
ii. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
α) Απαιτήσεις κατά λοιπών συνδεδεµένων µερών:     
    - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 000 4.965,57 0,00 4.965,57 
    - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 400.442,54 210.958,46 63.217,76 63.217,76 

 400.442,54 215.924,03 63.217,76 68.183,33 
β) Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη:     
    - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.238.925,58 1.146.505,91 372.488,44 356.090,13 
    - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.183.429,50 878.797,74 512.296,75 232.942,32 
    - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 466.200,93 282.646,35 0,00 0,00 
    - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 635.473,88 713.606,79 635.288,54 708.927,43 

 3.524.029,89 3.021.556,79 1.520.073,73 1.297.959,88 
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Επίσης κατά την 30η Ιουνίου 2014 υπάρχουν υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας σε 
συνδεδεµένα µέρη του ∆.Λ.Π. 24 άρθρου 9 παραγράφου (δ) και  (ε), συνολικού ποσού Ευρώ 
296.200,00 και Ευρώ 249.200,00 αντίστοιχα. 
 

Αµοιβές µελών διοίκησης και διευθυντικών στελεχών 
  

Κατά την διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 έχουν καταβληθεί σε µέλη της 
διοίκησης και σε διευθυντικά στελέχη αµοιβές ποσού ύψους Ευρώ 312.880,23 και Ευρώ 103.282,35   
για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα (30.06.2013: Ευρώ 283.111,40 και Ευρώ 74.786,03 για τον 
Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα). Την 30η Ιουνίου 2014 οφείλονται αµοιβές στα µέλη της 
διοίκησης και στα διευθυντικά στελέχη ύψους Ευρώ 175.987,90 και Ευρώ 85.000,00 για τον Όµιλο 
και την Εταιρία αντίστοιχα (30.06.2013: Ευρώ 59.060,78 και Ευρώ 50.000,00 για τον Όµιλο και την 
Εταιρία αντίστοιχα) (σηµ. 20). 
 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού του Οµίλου και 
της Εταιρίας περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 14.986,06 και Ευρώ 3.294,05 αντίστοιχα 
(30.06.2013: Ευρώ 6.779,72 για τον Όµιλο και την Εταιρία) που αφορά τα εκτελεστικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής και της θυγατρικής Εταιρίας και τα διευθυντικά στελέχη του 
Οµίλου και της Εταιρίας. 
 
31.  Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρία εκτίθενται 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 ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης. Η 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης 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 και η Εταιρία δεν χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την 
αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων, αλλά ούτε και συµµετέχουν σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που 
θα µπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων 
και επιτοκίων. 
 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής της ισοτιµίας του ∆ολαρίου Αµερικής προς το Ευρώ 
κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι διεθνείς τιµές του εκκοκκισµένου βάµβακος και των νηµάτων 
καθορίζεται σε ∆ολάρια Αµερικής. Έτσι φθηνό ∆ολάριο 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 ∆ολάριο Αµερικής σε σχέση µε το Ευρώ 
ακριβαίνει. 
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Κίνδυνος επιτοκίων  

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. 
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου και της 
Εταιρίας (µέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο στα αποτελέσµατα) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες 
µεταβλητές σταθερές: 
 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
     
Μεταβλητότητα επιτοκίων και αντίστοιχη επίδραση 
στα αποτελέσµατα προ φόρων (+/-) 1% (+/-) 466 (+/-) 417 (+/-) 137 (+/-) 145 
     

 
Σηµειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει τη θετική επίπτωση των εισπραχθέντων 
τόκων καταθέσεων, καθώς τα συγκεκριµένα ποσά είναι ασήµαντα. 
 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων µερών 
καθώς επιλέγει 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.  

 

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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Παρά τη δύσκολη συγκυρία ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθηµερινή βάση, 
µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής παρακολούθησης των πραγµατοποιούµενων 
πληρωµών. Παράλληλα ο Όµιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίµανση των απαιτήσεων όσο και 
των υποχρεώσεων µε αντικειµενικό σκοπό τη διατήρηση µιας ισορροπίας µεταξύ των κεφαλαίων 
που απαιτούνται. 
 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του 
Οµίλου και της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2014 και 30 Ιουνίου 2013 αντίστοιχα, µε βάση τις 
πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις και συµφωνίες, σε µη προεξοφληµένες τιµές: 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 
Ποσά χρήσης 30/06/2014 

Λιγότερο  
από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 4.521 1.755 - - - 6.276 

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. 
Έξοδα 

1.490 4.155 - - - 5.645 

∆ανειακές Υποχρεώσεις  - 27.680 2.201 6.608 10.073 46.562 

 6.011 33.828 2.201 6.608 10.073 58.483 

Ποσά χρήσης 30/06/2013 
Λιγότερο  
από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 4.912 2.048 - - - 6.960 

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. 
Έξοδα 

2.219 1.397 - - - 3.616 

∆ανειακές Υποχρεώσεις  89 24.762 2.139 6.420 9.655 43.065 

7.220 28.207 2.139 6.420 9.655 53.641 

 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
Ποσά χρήσης 30/06/2014 

Λιγότερο  
από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 333 412 - - - 745 

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. 
Έξοδα 

650 1.264 - - - 1.914 

∆ανειακές Υποχρεώσεις  - 12.314 417 1.252 1.952 15.935 

 983 13.990 417 1.252 1.952 18.594 

Ποσά χρήσης 30/06/2013 
Λιγότερο  
από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 1.652 414 - - - 2.066 

Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. 
Έξοδα 

343 884 - - - 1.227 

∆ανειακές Υποχρεώσεις  - 11.098 401 1.204 1.806 14.509 

1.995 12.396 401 1.204 1.806 17.802 
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∆ιαχείριση Κεφαλαίου  

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου και της Εταιρίας είναι να 
εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής τους διαβάθµισης καθώς και των υγιών 
δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες τους και να 
µεγιστοποιείται η αξία των µετόχων.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που 
θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που 
θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   
 
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετούν ο Όµιλος και η Εταιρία σχετικά µε τη 
διαχείριση κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ελέγχει την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων χρησιµοποιώντας τον δείκτη 
συνολικού δανεισµού προς τα ίδια κεφάλαια.  
 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
     
 - Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 18.869.564,63 17.087.521,86 3.532.074,62 3.411.691,65 
 - Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  25.668.403,84 24.570.923,95 11.764.350,90 11.097.980,84 

 Συνολικός ∆ανεισµός 44.537.968,47 41.658.445,81 15.296.425,52 14.509.672,39 

     
Ίδια Κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής (12.282.843,31) (9.329.296,77) 969.415,08 1.355.735,13 
     
 Συνολικός ∆ανεισµός / Ίδια Κεφάλαια -3,63 -4,47 15,78 10,70 
     
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 ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί, ενεργά τις τάσεις σε κάθε αγορά και αντιδρά άµεσα για την 
προσαρµογή του στις εκάστοτε συνθήκες. 
 
32.  Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 

 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου και της Εταιρίας υπολογίστηκαν ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 1/7/2013 έως 1/7/2012 έως 
 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 
     
 Ζηµιές προ φόρων  (4.601.326,39) (6.631.946,53) (487.094,35) (1.960.986,41) 
 Πλέον:     
 Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (σηµ. 26, 7) 2.272.044,18 2.049.048,71 778.869,69 831.544,63 
 Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
στοιχείων (σηµ. 4, 5, 27) 863.887,05 1.023.398,98 87.259,33 260.541,24 
     

ΣΥΝΟΛΟ EBITDA  (1.465.395,16) (3.559.798,84) 379.034,67 (868.900,54) 
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33.  Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

 
Η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου είναι η τιµή που θα λάµβανε κάποιος για την 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη µεταβίβαση µιας 
υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ηµεροµηνία 
επιµέτρησης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της Κατάστασης Οικονοµικής 
Θέσης της 30ης Ιουνίου 2014 και 2013 προσδιορίστηκε µε την καλύτερη δυνατή εκτίµηση από τη 
∆ιοίκηση. 
  
Οι µέθοδοι αποτίµησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:  
Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές αξίες από ενεργές χρηµαταγορές για ακριβώς ίδια εµπορεύσιµα 
στοιχεία,  
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά µπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν άµεσα ή 
έµµεσα µέσω χρηµατιστηριακών τιµών από ενεργές αγορές,  
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηµατιστηριακές 
τιµές από ενεργές χρηµαταγορές. 
  
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε µεταφορές 
εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρησή της εύλογης αξίας. 
 

Τα ποσά που εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις καθώς και 
τις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω 
της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. Οι  αξίες των µακροπροθέσµων δανείων είναι σχεδόν ίδιες µε την 
εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόµισµα και έντοκα µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
34.  ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
α. Εκκρεµοδικίες – ∆ικαστικές Υποθέσεις 
Ο Όµιλος εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές 
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας του. Η ∆ιοίκηση 
καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι του Οµίλου εκτιµούν ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της 
Εταιρίας ή του Οµίλου.  
 
β. Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εγγυήσεις 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν στην κατοχή της ληφθείσες εγγυήσεις καλής εξόφλησης 
απαιτήσεων πελατών. Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης υπέρ τρίτων συνολικού ύψους Ευρώ 12.621,00 και Ευρώ 4.621,00 αντίστοιχα 
(30.06.2013: Ευρώ 13.181,00 και Ευρώ 5.181,00 αντίστοιχα).  
 
Η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγύηση ποσού Ευρώ 14.567.114,46 (30/06/2013: Ευρώ 
14.567.114,46) για εξασφάλιση δανειακής υποχρέωσης της θυγατρική εταιρίας, ανεξόφλητου 
υπολοίπου κατά την 30/06/2014 ποσού Ευρώ 16.810.672,27 (30/06/2013: Ευρώ 16.356.681,75). 
 
Αντίστοιχα η θυγατρική εταιρία έχει παράσχει εγγύηση ποσού Ευρώ 3.950.728,72 (30/06/2013: 
Ευρώ 3.950.728,72) για εξασφάλιση µακροπρόθεσµης δανειακής υποχρέωσης της Μητρικής 
Εταιρίας, ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 30.06.2014 ποσού Ευρώ 3.918.896,06 (30.06.2013: 
Ευρώ 3.813.067,13). 
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γ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής:  

α. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από 01.07.2009 έως 30.06.2011 και 
β.  ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από 01.01.2005 έως 30.06.2011.        

 

Η Εταιρία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους Eυρώ 70 χιλ. (30.06.2013: Ευρώ 
70 χιλ.) για πιθανές µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε µελλοντικό έλεγχο 
από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες παραµένει ανέλεγκτη αν και 
την παρούσα χρονική στιγµή δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ύψος των επιπλέον 
φόρων και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό εξαρτάται από τα ευρήµατα του 
φορολογικού ελέγχου. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές 
αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήµατος στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών 
διαφορών θα λάβει χώρα.  

Οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν για τον Όµιλο και την Εταιρία δεν θα έχουν ουσιώδη 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Η θυγατρική εταιρία δεν έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για πιθανές µελλοντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε µελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για 
τις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες παραµένει ανέλεγκτη λόγω συσσωρευµένων φορολογικών 
ζηµιών. Οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2012-2013 
διενεργήθηκε από τους νόµιµους ελεγκτές της Εταιρίας και της θυγατρικής της, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Από τους έλεγχους αυτούς δεν προέκυψαν 
σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Από τους ελέγχους αυτούς δεν προέκυψαν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές 
που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε την επιφύλαξη του 
ελέγχου των επιχορηγούµενων επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας και του Οµίλου του Ν. 3299/2004 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, λόγω αδυναµίας των νόµιµων ελεγκτών να ελέγξουν την τήρηση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στις αποφάσεις υπαγωγής τους οποίους είναι υποχρεωµένη να πληροί η 
Εταιρεία και ο Όµιλος µέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δηµοσίευση της απόφασης 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της κάθε επένδυσης λόγω ασάφειας του 
θεσµικού πλαισίου και των εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται και εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 
Για τη χρήση 2014 η Εταιρία και η θυγατρικής της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 
2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2014. 
Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας και του Οµίλου. 
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δ. ∆εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες 
Κατά την 30η Ιουνίου 2014 η θυγατρική εταιρία έχει δέσµευση για αγορά µηχανολογικού 
εξοπλισµού. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 33.890,00, από το 
οποίο έχει προκαταβληθεί ποσό ύψους Ευρώ 10.167,00 µέχρι την 30η Ιουνίου  2014 (σηµ. 4). 
 
ε. Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Την 30η  Ιουνίου 2014 ο Όµιλος είχε συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που αφορούν στη µίσθωση 
µηχανήµατος και µεταφορικών µέσων µε λήξη τον Ιούνιο του 2014 και τον Απρίλιο του 2014 
αντίστοιχα.  
 
Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της 
χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 και ανέρχονται σε Ευρώ 52.392,67 (30.06.2013: Ευρώ 
48.511,02). 
 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής 
µίσθωσης που έχει συνάψει ο Όµιλος στις 30 Ιουνίου 2014 και 30 Ιουνίου 2013 έχουν ως 
ακολούθως:  
 

 ΟΜΙΛΟΣ                                           ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013 

Εντός 1 έτους 45.954,77 46.219,43 0,00 6.000,00 
Από 2  µέχρι 5 έτη 0,00 10.776,08 0,00 0,00 
Σύνολο  45.954,77 56.995,51 0,00 6.000,00 

 
Το κόστος των λειτουργικών µισθώσεων αναλύεται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

 
  30.06.2014 30.06.2013 
Κόστος πωληθέντων (σηµ. 22, 30β)  28.800,00 28.800,00 
Έξοδα διοίκησης (σηµ. 24)  23.592,67 19.711,02 
Σύνολο   52.392,67 48.511,02 

 
 
35.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Με εξαίρεση την αναχρηµατοδότηση του συνολικού τραπεζικού δανεισµού και την πρόσθετη 
χρηµατοδότηση που εξασφάλισε ο Όµιλος και αναφέρεται στη σηµείωση 2.5 των οικονοµικών 
καταστάσεων δεν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 30ης 
Ιουνίου 2014, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κοµοτηνή, 2 ∆εκεµβρίου 2014 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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