
 

 

 

14.04.2014. ∆ιόρθωση στοιχείων στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2013. 
 
Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η 
εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) (εφεξής η 
«Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατόπιν επισκόπησης που διενεργήθηκε από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της εταιρίας για την χρήση 2013, 
προέκυψαν διορθώσεις και τροποποιήσεις στην εν λόγω Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και για 
το λόγο αυτό επαναδηµοσιεύεται διορθωµένη. 
Οι διορθώσεις δεν αφορούν τα θεµελιώδη στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων αλλά 
επιµέρους πίνακες και αναλύσεις καθώς και την παράθεση των λογιστικών πολιτικών που 
αφορούν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
Αναλυτικά οι προσθήκες και τροποποιήσεις έχουν ως εξής: 
 
 
Έχουν αντικατασταθεί οι δηλώσεις των µελών ∆.Σ. που αφορούσαν στις ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις µε αυτές που αφορούν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Στην σηµείωση 2.4 έχουν αντικατασταθεί οι ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές που 
αφορούσαν στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε αυτές που αφορούν στις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις. Σε αυτές περιλαµβάνεται και αναφορά σχετική µε τους κινδύνους 
που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
 
Στη σηµείωση «10 Φόροι Εισοδήµατος» διορθώθηκε ο τίτλος από «Σύνολο φόρων στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων» σε «Σύνολο φόρων στην κατάσταση αποτελεσµάτων» και 
στους δύο αυτούς πίνακες.  Στον τέταρτο πίνακα προστέθηκαν δύο γραµµές που εκ 
παραδροµής δεν εµφανίσθηκαν µε τίτλο «Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών» 
µε ποσά (368.980) για το 2013 και 0 για το 2012 και «Φόρος ιδίων κεφαλαίων» µε ποσά 
(214.921) για το 2013 και 4.786 για το 2012. 
  
Στις σηµειώσεις «12.Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις», «13. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» και 
«26.Επιχ/σεις Περιουσιακών στοιχείων» προστέθηκαν τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της 
χρήσης 2012.  
 
Στην σηµείωση 17 έχει προστεθεί παράγραφος µε την ηλικία των επισφαλών απαιτήσεων 
που δεν έχουν γίνει πρόβλεψη. 
 
Στην σηµείωση 22 έχει προστεθεί παράγραφος η οποία έχει ως εξής: 
«Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 39 η εταιρία από 1.7.2008 µετέφερε τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  από τα «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων» στα «∆ιαθέσιµα 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία». Η αποτίµηση των κατεχόµενων 
µετοχών στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες µέχρι την 30.6.2008 
καταχωρήθηκαν στα Αποτελέσµατα της χρήσεως και από 1.7.2008, υιοθετώντας την  
τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια και συγκεκριµένα στο 
λογαριασµό «Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών  
στοιχείων» µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Στην παρούσα περίοδο, δια 
µέσω της Κατάστασης συνολικών εσόδων, µεταφέρθηκε ζηµιά ποσού 17.018 €.» 



 
 
Στην σηµείωση 23 έχει προστεθεί πίνακας µε την ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων. 
 
∆ιορθώθηκε ο τίτλος της σηµείωσης «18.Χρηµ/κά Περιουσιακά Στοιχεία που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία τους» ο οποίος έγινε «∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία» και το υπόλοιπο αφορά σε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ ποσού € 28.575 και 
οµολογίες ποσού € 39.748, 
 
Στη σηµείωση 29 Προστέθηκε νέα παράγραφος η οποία έχει ως εξής: «Στην τρέχουσα 
χρήση λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης αποφασίσθηκε η µη καταβολή αµοιβών 
σε µέλη ∆.Σ. προκειµένου να µην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα αποτελέσµατα της εταιρίας.» 
 
 
 
Νέα Σάντα 14/04/2014  
 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 


