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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
∆ηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε ότι:
Α) οι συνηµµένες ετήσιες, οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. –
ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της
Εταιρείας
Β) ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας συµπεριλαµβάνοντας της περιγραφής των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν και
Γ) οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -ΦΙΕΡΑΤΕΞ
Α.Ε.» την 26.03.2015 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.fieratex.gr

Νέα Σάντα Κιλκίς 26 Μαρτίου 2015
Οι Βεβαιούντες
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 886843

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 701564

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆..Σ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΖΕΡΒΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΕ 160342
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ
«ΦΙΕΡΑΤΕΞ»
Επί των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας
για την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014
Κύριοι Μέτοχοι
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α, τις διατάξεις του Ν. 3556/2007
άρθρο 4, την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 καθώς και το
Καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλουµε για την κλειόµενη χρήση από 01.01.2014 έως
31.12.2014 την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της
εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ «ΦΙΕΡΑΤΕΞ», για
την χρήση 2014, πληροφορίες που στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση των µετόχων και
του επενδυτικού κοινού για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα, η συνολική
πορεία και οι µεταβολές που επήλθαν κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσης,
σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην χρήση και είχαν επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις, η δήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, οι κυριότεροι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που η εταιρεία ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στο µέλλον και τέλος
παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε
αυτόν µερών.
Ι. Επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση.
Η εξεταζόµενη περίοδος χαρακτηρίζεται από την µικρή µείωση του κύκλου εργασιών και
τον σηµαντικό περιορισµό των ζηµιών στα αποτελέσµατα. Η µείωση του κύκλου εργασιών
οφείλεται στην µείωση των παραγοµένων ποσοτήτων ορισµένων κατηγοριών προϊόντων µε
χαµηλό συντελεστή κέρδους. Η σηµαντική µείωση των ζηµιών στα αποτελέσµατα
οφείλονται στην αύξηση των µέσων τιµών πώλησης που προήλθαν από την καθιέρωση
νέων επεξεργασιών µε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι οι
προσπάθειες της διοίκησης για διατήρηση της θέσης της εταιρίας στην αγορά µέσα σε ένα
περιβάλλον οικονοµικής ύφεσης και χρηµατοοικονοµικής ασφυξίας, αποδίδουν και θα
συνεχίσουν να αποδίδουν στο µέλλον µε στόχο την επαναφορά της εταιρείας στην
κερδοφορία.
Τα υψηλά σταθερά έξοδα σε συνδυασµό µε το χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης του
παραγωγικού δυναµικού ευθύνονται για τις ζηµίες που εµφανίζονται στα αποτελέσµατα
της χρήσης.
Πιο αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε σε 24,8 εκ. ευρώ έναντι 25,3 εκ.
ευρώ την προηγούµενη χρήση σηµειώνοντας µείωση 0,5 εκ. ευρώ ή ποσοστό 2%. Το µικτό
αποτέλεσµα ήταν θετικό 1.044 χιλ. ευρώ έναντι 697 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση. Τα
έξοδα διοίκησης και διάθεσης συνολικά ανήλθαν σε 1,97 εκ. ευρώ έναντι 2,3 εκ. ευρώ την
προηγούµενη χρήση σηµειώνοντας µείωση 330 χιλ.. ευρώ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην
περιοριστική οικονοµική πολιτική που εφαρµόζει η ∆ιοίκηση. Το χρηµατοοικονοµικό
κόστος ανήλθε σε 469 χιλ. ευρώ έναντι 515 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση
σηµειώνοντας µείωση 46 χιλ. ευρώ. Από την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων διαθέσιµων για πώληση, η εταιρεία κατέγραψε ζηµιά 14 χιλ. τα οποία
συµπεριλαµβάνονται στα Λοιπά συνολικά έσοδα. Τα αποτελέσµατα της εταιρείας µετά από
φόρους ανήλθαν σε ζηµίες 730 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 2,2 εκ. ευρώ την προηγούµενη
χρήση. Τέλος το αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
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και συνολικών αποσβέσεων ανήλθε σε κέρδη 932 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 68 χιλ. ευρώ
την προηγούµενη χρήση.
Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Εταιρείας
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit
Margin)
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων
αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.)

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Μεταβολή
%

4,21%

2,76%

1,45%

3,76%

0,19%

3,57%

Κέρδη Εκµετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.)

-1,75%

-5,87%

4,12%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.)

-3,64%

-7,82%

4,18%

Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.)

-2,72%

-8,75%

6,03%

ΙΙ. Σηµαντικά γεγονότα της χρήσης.
Στην παρούσα άσχηµη οικονοµική συγκυρία ουσιαστικός στόχος των επιχειρήσεων που
έχουν την δυνατότητα είναι η εξωστρέφεια. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας κατά την παρελθούσα
οικονοµική χρήση εισήγαγε νέες επεξεργασίες (τύπωµα υφασµάτων) στην παραγωγική
διαδικασία µε άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση του κύκλου εργασιών σε προϊόντα και
επεξεργασίες µε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και αντίστοιχη µείωση σε προϊόντα και
επεξεργασίες µε µικρότερη προστιθέµενη αξία. Έτσι βελτιώθηκαν και τα αποτελέσµατα
της εταιρίας.
Για την διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα επιτρέψει στην εταιρία να
διατηρήσει την θέση της στην αγορά και να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που εµφανίζονται,
η διοίκηση της εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους ανανέωσε τις δανειακές
συµβάσεις µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες διατηρώντας παράλληλα τα πιστωτικά όρια για
κεφάλαια κίνησης.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκλήθηκε στις 30.06.2014 στην έδρα
της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 5 µέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 6.682.168 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ή ποσοστό 65,488% του µετοχικού κεφαλαίου. Πέραν των άλλων
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
1. Ανεζουλάκης Ιωάννης του ∆ηµητρίου, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος
2. Ανεζουλάκης ∆ηµήτριος του Ιωάννη, - Εκτελεστικό Μέλος
3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι πενταετής µε ηµεροµηνία λήξης
της θητείας του την 30η Ιουνίου 2019.
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Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου
2014 προέβη στην εκλογή νέας τριµελούς (3µελούς) Επιτροπής Ελέγχου (Audit
Committee) στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
Κατόπιν αυτού, η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου της οποίας η θητεία λήγει στις
30/06/2019, θα απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη :
1. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,
2. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και
3. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.
Ως Πρόεδρος της νέας Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε ο κ. Μαντήκος Αθανάσιος του
Αντωνίου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύµφωνα µε το
άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.

ΙΙΙ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το µέλλον.
Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των
οποίων είναι ο κίνδυνος τιµών και ο πιστοδοτικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των
σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της
εταιρείας.
Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την Γενική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, οι
σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διαχείριση
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων περιλαµβάνει την αναγνώριση, υπολογισµό και
αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων.
Α. Κίνδυνος της Αγοράς
(ι) Συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι αµελητέα καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιες
οι συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά του ευρώ.
(ιι) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των ά υλών (νήµατα, χηµικά) που αγοράζει,
των εξόδων για επεξεργασία από τρίτους και των προϊόντων που πουλάει (κυρίως
υφάσµατα βαµµένα και εκρού και ενδύµατα). Η τιµή αγοράς νήµατος συσχετίζεται άµεσα
µε την διεθνή τιµή βάµβακος. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται κυρίως α) µε την
διατήρηση µίας λίστας συνεργαζόµενων προµηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να
περιορίζει την εξάρτηση της και να πετυχαίνει ανταγωνιστικές τιµές αγοράς, β) µε την
διατήρηση επαρκών αποθεµάτων ώστε να καλύπτει τις βραχυχρόνιες παραγγελίες και γ) µε
την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης σε σύγκριση µε των τιµών αγοράς των ά υλών
και του κόστους επεξεργασίας από τρίτους.
(ιιι) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης
µελλοντικής µεταβολής των επιτοκίων του ευρώ να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά
τις ταµειακές εισροές η / και εκροές που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και
υποχρεώσεις.
Αναλυτικά:
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Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και
οι λειτουργικές ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην
αγορά των επιτοκίων.
Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας υπόκεινται
σε ευµετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών
επιτοκίου.
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις
χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των
δανείων και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου.
Β. Πιστοδοτικός κίνδυνος.
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστοδοτικούς κινδύνους που προέρχονται από την µη είσπραξη
υπολοίπων πελατών, σύµφωνα µε τις προσυµφωνηµένες ηµέρες πίστωσης ανά πελάτη. Η
εταιρεία εφαρµόζει µε συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που παρακολουθείται και
αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά
πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.
Γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας
επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων σε τραπεζικούς οργανισµούς.
∆. ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της εταιρίας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα
συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους
ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα µειώνει το
κόστος κεφαλαίου.
IV. ∆ραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και
ανάπτυξης
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως δεν πραγµατοποίησε έξοδα έρευνας
και ανάπτυξης.
V. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας
∆εν επήλθε ουδεµία µεταβολή στα υποκαταστήµατα της εταιρίας.

VI. Κοινωνική ευθύνη
Η εταιρία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σηµαντικά ποσά σε έργα εξοικονόµησης
ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος και φροντίζει να συµµορφώνεται απόλυτα
στην υφιστάµενη σχετική νοµοθεσία. Μετέχει επίσης ενεργά σε προγράµµατα
ανακύκλωσης υπολειµµάτων της παραγωγικής διαδικασίας και ρυπογόνων και επιβλαβών
για το περιβάλλον ουσιών.
Η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρία.
Η ελαχιστοποίηση και ο έλεγχος των κινδύνων σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας
αποτελούν µέριµνα της ∆ιοίκησης αλλά και όλων των εργαζοµένων. Μέσα στο 2014
έγιναν περαιτέρω βήµατα βελτίωσης της κουλτούρας σε θέµατα ασφάλειας και εντάθηκε η
εκπαίδευση των εργαζοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος.
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VII. Προβλεπόµενη πορεία.
Τα προϊόντα της εταιρίας στην συντριπτική τους πλειοψηφία απευθύνονται σε πελάτες
στην ευρωπαϊκή ένωση. Αν και οι προοπτικές των οικονοµιών της ευρωπαϊκής ένωσης δεν
είναι και οι καλύτερες, η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι µια αντιστροφή του κλίµατος
στην Ελληνική οικονοµία θα µπορούσε να βελτιώσει την προοπτική των πωλήσεων για το
τρέχον έτος. Παράλληλα η πτώση της ισοτιµίας του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο και του
κόστους ενέργειας, θα βελτιώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των ευρωπαϊκών
προϊόντων σε σχέση µε αυτά των ανταγωνιστών από την εγγύς και άπω ανατολή.
VIII. Μερισµατική πολιτική
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της χρήσης
2014 προτείνει στην Γενική Συνέλευση των µετόχων να µη διανεµηθεί µέρισµα.
IX. Σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Μετά την λήξη της χρήσης και µέχρι την σύνταξη του παρόντος δεν έχουν συµβεί
γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την
επιχειρηµατική πορεία της εταιρείας.
X. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών.
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα στην
διάρκεια της χρήσης 2014, αφορούν στην πώληση υφασµάτων και παροχή υπηρεσιών
επεξεργασίας υφασµάτων, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεόµενες εταιρείες, την
31.12.2014 έχουν ως εξής:
Εταιρεια
ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ
COTTON FASHION AE
ALFA COTTON
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΑΞ Α.Ε.
Σύνολο

Αγορές
1.1. - 31.12.2014
1.843.349
12.087
154.605
0
0
2.010.040

Πωλήσεις
1.1. - 31.12.2014
910.542
2.999.548
894.772
0
0
4.804.861

Απαιτήσεις
31.12.2014
131.032
261.406
626.031
0
0
1.018.469

Υποχρεώσεις
31.12.2014
0
0
0
88.099
1.483
89.582

-Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 31.12.2014 συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας µε ποσοστό 33,69 %.
-Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας «ΑΡΑΞ Α.Ε.» και «ΜΑΓΙΑΤΕΞ
Α.Ε.», είναι ο Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ∆.Σ. της Εταιρείας κος Ιωάννης ∆.
Ανεζουλάκης.
Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης της εταιρείας καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής:
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.1.- 31.12.2014

1.1.- 31.12.2013

Με σχέση παροχής ανεξ. Υπηρεσιών
Σύνολο

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ.
Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ.

1.1.- 31.12.2014
0
0

1.1.- 31.12.2013
0
0

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας
- Ακαθάριστες αποδοχές
- Εργοδοτικές εισφορές

ΧΙ. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η ∆ήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία
προκειµένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συµφέροντα των µετόχων της και τα
συµφέροντα όλων των ενδιαφερόµενων µερών.
Η δοµή της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επικεντρώνεται στα παρακάτω
θέµατα:
Α. ∆ήλωση Συµµόρφωσης µε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Β. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολογήσεις
Γ. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης πέρα από τις απαιτήσεις του Νόµου ή του Κώδικα
∆. ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζονται από µέλη του Συµβουλίου
αυτού
Ε. Γενική Συνέλευση και ∆ικαιώµατα των Μετόχων
ΣΤ. Θέµατα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη
διαδικασία οικονοµικών αναφορών,
Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δοµές της, η Εταιρεία εξασφαλίζει όχι µόνο τη
συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας
που θεµελιώνεται στις αξίες της επιχειρηµατικής ηθικής και της προάσπισης των
συµφερόντων των µετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόµενων µερών.
Ως ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία ακολουθεί την
κείµενη νοµοθεσία και ως προς τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης ακολουθεί τον
Κώδικα περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ.
Οι εφαρµοζόµενες αρχές και πρακτικές από την Εταιρεία αποτυπώνονται στο
Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και σε άλλους κανονισµούς ή
πολιτικές της Eταιρείας που ρυθµίζουν τις επιµέρους λειτουργίες της και αναφέρονται στη
συνέχεια.
Α. ∆ήλωση Συµµόρφωσης µε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις ειδικές πρακτικές για εισηγµένες εταιρείες που
προβλέπει ο Κανονισµός του ΣΕΒ, ο οποίος είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
και
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf.
Β. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολογήσεις
Εξαιρετικά, µέχρι σήµερα απόκλιση µε τον Κώδικα αυτό αποτελούν τα εξής:
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(1) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία
προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει
προτάσεις προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών
ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές
αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη
(2) Το ∆.Σ. δεν αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) µέλη αλλά από έξη (6) µέλη χωρίς
αυτό να αποτελεί κώλυµα για την αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του.
(3) Το ∆.Σ. αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη, από δύο (2)
εκτελεστικά και τέσσερα (4) µη εκτελεστικά εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα.
Με την συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων
ετών η αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του
(4) ∆εν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και
λειτουργίας της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής
(5) το ∆Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του,
αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή
του στην άσκηση εκτελεστικών καθηκόντων
(6) Η µέγιστη θητεία των µελών του ∆Σ δεν είναι τετραετής, αλλά πενταετής ώστε να µην
υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆Σ σε συντοµότερο χρονικά διαστήµατα, γεγονός που θα
έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων
κλπ)
(7) ∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆Σ , καθώς λόγω της δοµής
και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη
κατά την παρούσα χρονική στιγµή
(8) Το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων
και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες
της Εταιρείας, καθώς αφενός µεν ενόψει του γεγονότος ότι όλα τα µέλη αυτού είναι
κάτοικοι νοµού Θεσ/νίκης, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ∆Σ, όταν το
επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου
προγράµµατος δράσεως
(9) ∆εν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του
Προέδρου του ∆Σ και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των
εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων,
καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των µελών του ∆Σ , χωρίς την
ύπαρξη διαχωριστικών γραµµών µεταξύ των.
(10) ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα
νέα µέλη του ∆Σ αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα
υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που
διαθέτουν ικανή και αποδειδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες .
(11) ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο
βαθµό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την
διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.
(12) ∆εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου,
καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται
επαρκώς από τις κείµενες διατάξεις.
(13) ∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στη Επιτροπή Ελέγχου για την εκ µέρους της
χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι
εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική
λειτουργία της
(14) ∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά
µέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των
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αµοιβών των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν
υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα
συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της
εν λόγω επιτροπής , ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί
ως αναγκαία µέχρι σήµερα
Για όσες περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα ∆ήλωση ως αποκλίσεις από τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ δεν υπάρχει µέχρι σήµερα νοµοθετική ρύθµιση ή
κανονιστική ρύθµιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ ο ως άνω Κώδικας εκδόθηκε
πρόσφατα και δεν υπήρχε επαρκής χρόνος επεξεργασίας περαιτέρω αλλαγών ή
συµπληρώσεων των Εσωτερικών Κανονισµών της Εταιρείας και των πρακτικών που
ακολουθεί, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία της.
Γ. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης πέρα από τις απαιτήσεις του Νόµου ή
του Κώδικα
Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω νοµοθετικού πλαισίου
σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. ∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή
εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.
∆. ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζονται από µέλη του
Συµβουλίου αυτού
1.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, µε κύριο
έργο την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συµφέροντος και τη διασφάλιση της
απόδοσης της Εταιρείας.
1.2. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας:
Ρόλος – Σύνθεση
1.H Eταιρεία δικοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5)
τουλάχιστον έως εννέα (9) µέλη κατ’ ανώτατο όριο που προέρχονται από τους µετόχους ή
όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µυστική ψηφοφορία και µε
απόλυτη πλειοψηφία µε 5ετή θητεία η οποία µπορεί να παραταθεί µέχρι την εκλογή νέου
∆.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται µέσα στον χρόνο της εξόδου του.
2.H Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξοµείωση του αριθµού των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να εκλέγει τα απαιτούµενα µέλη για την τυχόν
συµπλήρωση του αριθµού τους. ∆ικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς
καµία δικαιολογία.
3.Tα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν.
Αντικατάσταση Συµβούλων
1.Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύµβουλος πριν να λήξει η θητεία του,
λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση.
2.H εκλογή γίνεται µε ψηφοδέλτια και µε µυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς
έγκριση στην αµέσως επόµενη γενική συνέλευση των µετόχων που θα συγκληθεί. Oι
πράξεις των συµβούλων που έχουν εκλεγεί µε τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόµη
και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από την γενική συνέλευση. Σαν
χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλογέντος συµβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της
υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.
Aπουσία συµβούλου
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1.Aν ένας σύµβουλος αδικαιολόγητα δεν µετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες,
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. H παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ηµέρα που το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει σχετικά µε αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα
πρακτικά του.
2.Σύµβουλος που απουσιάζει ή εµποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί µε ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο
Συµβούλιο σε άλλον σύµβουλο, η εντολή δε αυτή µπορεί να δοθεί µε επιστολή ή
τηλεγράφηµα που θα απευθύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. H εξουσιοδότηση για
αντιπροσώπευση µπορεί να περιλαµβάνει µία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά µία φορά
τουλάχιστον κάθε ηµερολογιακό µήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιµο ο Πρόεδρος ή
ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συµβούλους καθορίζοντας και τα θέµατα που θα
συζητηθούν.
2.Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει
τον Πρόεδρο και τον Aντιπρόεδρο µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία των
µελών του. Mπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του µεταξύ των µελών
του έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες Συµβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρµοδιότητες,
εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους
υπόλοιπους όρους. H ιδιότητα του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, µπορεί να
συµπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3.Kάθε σύµβουλος έχει µία ψήφο, όταν όµως αντιπροσωπεύει σύµβουλο που
απουσιάζει έγκυρα µπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί στο
ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαµβανοµένης και
της δικής του ψήφου. Kανένας σύµβουλος δεν µπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συµβούλιο
µε πρόσωπο που δεν είναι µέλος του.
4.O Πρόεδρος, ο Aντιπρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή οι ∆ιευθύνοντες
Σύµβουλοι και οι υπόλοιποι Σύµβουλοι µπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.
5.O Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συµβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του
ορίζοντας ηµέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσµατα πάσης
φύσεως εγγράφων της Eταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα λογιστικά
βιβλία της Eταιρείας, των βιβλίων πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρµοδιότητα που δίνεται σ’ αυτόν µε τις
διατάξεις του Καταστατικού ή και µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Aν ο
Πρόεδρος απουσιάζει ή εµποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από
τον Aντιπρόεδρο. Aν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εµποδίζεται να ασκήσει τα
καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύµβουλο που τον ορίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
6.O ∆ιευθύνων ή οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι εφ’ όσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρµοδιότητες που µε τις σχετικές
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται.
7.Mε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες σύµβουλοι µπορεί να
µεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρείας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα µέλη του ∆.Σ.
µέρος των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που τους µεταβιβάστηκαν.
Aπαρτία ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν
παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των συµβούλων. O
αριθµός όµως των συµβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν µπορεί να είναι
κατώτερος από τρεις (3). Aν στην εξεύρεση του αριθµού της απαρτίας προκύψει τυχόν
κλάσµα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.
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2.Oι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών του. Σε ζητήµατα προσωπικά οι αποφάσεις
του Συµβουλίου λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται µε ψηφοδέλτια.
3.Oι συζητήσεις και αποφάσεις του Συµβουλίου πιστοποιούνται µε πρακτικά που
γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους
παρισταµένους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συµβούλους.
4.Kανένας σύµβουλος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των
συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε µέρος. ∆ικαιούται όµως να απαιτήσει την καταχώρηση
της γνώµης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση.
Πάντως η µη υπογραφή του πρακτικού από σύµβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν
συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται µνεία
της αρνήσεως του να το υπογράψει.
5.Tα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των ∆ικαστηρίων ή άλλης Aρχής, επικυρώνονται
από τον Πρόεδρο ή εφ’ όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόµιµο αναπληρωτή
του.
Aρµοδιότητα ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το µόνο αρµόδιο όργανο της
Eταιρείας για την εκπροσώπησή της στα ∆ικαστήρια και εξωδίκως.
2.Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη
διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των
σκοπών της εταιρείας. Aν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε
περιορισµός της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο περιορισµός αυτός δεν
αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.
3.O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων
στις προηγούµενες παραγράφους έχει και αυτός µε βάση το παρόν, το δικαίωµα να
εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ∆ικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας,
όλων των ∆ικαστικών Aρχών, καθώς και όλων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών ή άλλων
Aρχών, Yπηρεσιών, ιδρυµάτων ή Oργανισµών.
Eυθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.Kάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Eταιρεία κατά
την ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσµα. Eυθύνεται ιδιαίτερα αν ο
ισολογισµός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη
της πραγµατικής κατάστασης της Eταιρείας.
2.H ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια µε επιµέλεια
συνετού οικογενειάρχη. Aυτό δεν ισχύει για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Eταιρείας, ο
οποίος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί µε κάθε επιµέλεια. Eπίσης η ευθύνη αυτή δεν
υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόµιµη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
3.Kάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένο να τηρεί αυστηρά τα
απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύµβουλος.
4.H Eταιρεία µπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζηµίωση ή να
συµβιβαστεί µετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και µόνο εφόσον
γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η µειοψηφία η οποία
εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.
5.Oι παραπάνω αξιώσεις της Eταιρείας κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
από την ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζηµία
δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε απόλυτη πλειοψηφία
ή το ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)
του όλου µετοχικού κεφαλαίου. H αίτηση της µειοψηφίας λαµβάνεται υπόψη µόνο αν
βεβαιωθεί ότι οι µέτοχοι που το ζητούν έγιναν µέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν
από την αίτηση.
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6.H αγωγή πρέπει να κατατεθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµέρα της Γενικής
Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
1.3. Ήδη µε την από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίσθηκαν τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η θητεία των οποίων είναι µέχρι 30.06.2019.
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη :
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος.
2. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μέλος.
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μέλος.
4. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΡΒΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μέλος.
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ Μέλος.
6. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η Μέλος.
1.4. Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 πραγµατοποιήθηκαν 25 συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατά κανόνα, πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια συνεδρίαση
κάθε µήνα. Σε όλες τις συνεδριάσεις παρευρέθηκαν όλα τα µέλη του ∆.Σ.
1.5. Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη επιχειρησιακή πρακτική πραγµατοποιείται
ενηµέρωση των µελών για θέµατα που αφορούν στην Εταιρεία, κατά τη διάρκεια των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στο περιθώριο της συζήτησης των θεµάτων
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, καθώς και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη σχετικής ενηµέρωσής
τους µέσω επικοινωνίας του Προέδρου µε τα µέλη (µε αποστολή σχετικών ενηµερωτικών
σηµειωµάτων).
1.6. Πολιτική αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Kάθε αµοιβή ή αποζηµίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συµβούλους και δεν
καθορίζεται κατά ποσό από το Kαταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Eταιρεία µόνο αν
εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Aυτή µπορεί να µειωθεί
από το ∆ικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης µέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου.
H διάταξη της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζεται όταν πρόκειται για αµοιβές
που οφείλονται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για υπηρεσίες τους προς την
Eταιρεία µε βάση ειδικής σχέσης µίσθωσης εργασίας ή εντολής. Τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους σ’ αυτό, λαµβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν
δικαιούνται της αποζηµιώσεως την οποία λαµβάνουν τα άλλα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Η Γ.Σ. στις 30/06/14 δεν ενέκρινε αµοιβές ∆.Σ. για το έτος 2014, εξαιτίας της
κακής οικονοµικής συγκυρίας.
Ε. Γενική Συνέλευση και ∆ικαιώµατα των Μετόχων
1. Όροι Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το καταστατικό
Τρόπος πρόσκλησης
1.H Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση
εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόµιµα, εκπροσωπεί το σύνολο των µετόχων και οι
αποφάσεις της, που λαµβάνονται νόµιµα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους
τους µετόχους και αυτούς ακόµη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
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2.H Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
συνεδριάζει στην έδρα της Eταιρείας τουλάχιστον µία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και
µέσα σε έξι (6) µήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Tο διοικητικό συµβούλιο
δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των
µετοχών.
3.H Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση της επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες
εξοµοιώνονται µ’ αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζοµένων και των αργιών. H ηµέρα
της δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν
υπολογίζονται.
Προϋποθέσεις για να παραστεί µέτοχος στη Γενική Συνέλευση
1.∆ικαίωµα παράστασης στην Γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε
µέτοχος, κύριος τουλάχιστον µίας (1) µετοχής. Oι µετοχές της Eταιρείας που ανήκουν στην
ίδια την Eταιρεία δεν µπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2.Kανένας µέτοχος δεν δικαιούται να λάβει µέρος σε γενική συνέλευση και να
ψηφίσει σ’ αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις µετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν
από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Tαµείο της Eταιρείας ή στο
Tαµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη στην Eλλάδα
Tράπεζα. Oι ανήλικοι, απαγορευµένοι και τα νοµικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται µε τους
νόµιµους αντιπροσώπους τους. Oι µέτοχοι µπορούν να αντιπροσωπεύονται µε
πληρεξουσίους που ορίζονται µε επιστολή.
3.Oι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των µετοχών, πρέπει να περιέχουν και
σηµείωση του αριθµού των κατατιθεµένων µετοχών. Aυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να
κατατίθενται στην Eταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από την ορισθείσα για την
συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να
χρησιµεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Mέτοχοι που δεν συµµορφώθηκαν µε τα
παραπάνω µετέχουν στην Γενική Συνέλευση µόνον ύστερα από σχετική άδεια.
Ψήφος µετόχου
1.O κύριος µιας µετοχής έχει δικαίωµα µιας ψήφου στην γενική Συνέλευση των
µετόχων, ο δε αριθµός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (µία ψήφος ανά µία µετοχή).
2.Σαρανταοκτώ ώρες πριν από την καθορισµένη µέρα και ώρα για την Γενική
Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των µετόχων
που έχουν δικαίωµα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Oι ενστάσεις κατά του καταλόγου
αυτού ή κατά την ηµερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της
συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ηµερησία διάταξη, διαφορετικά είναι
απαράδεκτες.
3.Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να καταχωρήσει στον παραπάνω
πίνακα όλους τους µετόχους που συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του
παρόντος.
Aπαρτία Γενικής Συνέλευσης
1.H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα
της ηµερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που
αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Aν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση µαταιώνει την συνεδρίαση
και συνεδριάζει πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που
µαταιώθηκε, αφού προσκληθούν οι µέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον µέρες. H
επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα
θέµατα της αρχικής ηµερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το καταβεβληµένο
µετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
3.- Εξαιρετικά προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας
της εταιρείας, σε µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των
υποχρεώσεων των µετόχων, σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µη προβλεπόµενη από το
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Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του κ.ν. 2190/20 ή επιβαλλόµενη
από διατάξεις νόµων ή γενόµενη µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, σε µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου, σε µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση,
διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, η συνέλευση ευρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3)
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
4.Aν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται
και πάλι, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέµατα της αρχικής
ηµερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5.Aν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα
επαναληπτική συνεδρίαση µε την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερησίας διάταξης αν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του
εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
1.O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός εµποδίζεται ο νόµιµος
αναπληρωτής του προεδρεύει στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Tα καθήκοντα
γραµµατέα της γενικής συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο
Πρόεδρος. Mετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των µετόχων που παρίστανται η
γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραµµατέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη
ψηφολέκτου.
2.Oι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα
που περιλαµβάνονται στην ηµερησία διάταξη. H ηµερησία διάταξη καταρτίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση
καθώς και τις προτάσεις των µετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση.
∆ικαίωµα µειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή
πληροφοριών.
1.Mε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µετόχων και να ορίζει ηµέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) µέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.H αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερησίας διάταξης.
3.Mε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να
αναβάλει µόνο µία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού
ορίσει ηµέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ηµέρα που ορίζεται
στην αίτηση των µετόχων η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα
(30) ηµέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4.Mε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Eταιρεία πέντε (5) ηµέρες πριν
από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο (α) να
ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για
οποιαδήποτε αιτία από την Eταιρεία κατά την τελευταία διετία στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή
προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύµβαση της Eταιρείας µε τα πρόσωπα αυτά από
οποιαδήποτε αιτία, (β) να δίνει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που ζητούνται για τις
υποθέσεις της εταιρείας µέχρι του σηµείου αυτές να είναι χρήσιµες για την πραγµατική
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εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όµως
πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5.Mε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου
που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της
προηγούµενης παραγράφου και εφ’ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να δώσει σ’αυτούς κατά την
Γενική Συνέλευση ή αν προτιµάει πριν από αυτή, σ’ εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Eταιρείας, µπορεί
όµως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο
λόγο η αιτιολογία όµως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.
6.Mε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέµατος της ηµερησίας
διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται µε ονοµαστική κλήση.
7.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγρ. 1-5 οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν
να καταθέσουν, σύµφωνα µε το αρθρ. 20 του παρόντος, τις µετοχές τους που παρέχουν
σ’αυτούς τα πιο πάνω δικαιώµατα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους
µέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 µέχρι
την έκδοση της αποφάσεως του ∆ικαστηρίου.
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1.Oι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους
Γραµµατείς.
2.Mε αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να
καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώµης που εξέφρασε.
3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των µετόχων που
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Tα πρακτικά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραµµατέα της.
4.Aν στην Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, τότε την Συνέλευση
παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Nοµάρχη Θεσσαλονίκης ή Συµβολαιογράφος της έδρας
της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.
5.Tα προσκοµιζόµενα ενώπιον των ∆ικαστηρίων ή άλλων Aρχών ή οπουδήποτε
αλλού αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από το νόµιµο
αναπληρωτή του.
Aρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1.H Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίζει για όλα τα θέµατα που
υποβάλλονται σ’αυτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.
2.H Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να αποφασίζει α) για την
τροποποίηση του Kαταστατικού. Tροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. H απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση
του Kαταστατικού, πρέπει να εγκριθεί µε πράξη του Nοµάρχη Θεσσαλονίκης, που θα
πρέπει να δηµοσιευθεί στο τεύχος Aνωνύµων Eταιρειών και Eταιρειών Περιορισµένης
Eυθύνης της Eφηµερίδος της Kυβέρνησης, β) για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των Eλεγκτών, γ) για την έγκριση του Iσολογισµού της Eταιρείας, δ) για
τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για την έκδοση οµολογιακού
δανείου και δανείου µε οµολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Kωδικοποιηθέντος
Nόµου 2190/1920, στ) για τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ)
για το διορισµό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέµα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη
διάταξη του Nόµου ή του παρόντος Kαταστατικού.
Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
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1.Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
εκπροσωπουµένων σ’αυτή ψήφων.
2.-Kατ’εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουµένων στην Συνέλευση ψήφων.
3.Kάθε εκλογή προσώπου εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Nόµο, αν δεν
γίνεται µε οµόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία.
ΣΤ. Θέµατα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε
σχέση µε τη διαδικασία οικονοµικών αναφορών
Η Εταιρεία εφαρµόζει ένα σύστηµα δικλείδων ασφαλείας στις οικονοµικές καταστάσεις
που προλαµβάνει ή ανιχνεύει εγκαίρως ουσιώδη σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις
µε σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, την
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών και την συµµόρφωση µε νόµους
και κανονισµούς. Βασικοί µηχανισµοί ελέγχου των λειτουργειών της εταιρείας και
διαχείρισης κινδύνων αποτελούν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου και το
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ)
Το ∆Σ είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των
κινδύνων τους οποίους αντιµετωπίζει η Εταιρεία καθώς και για τη διαχείριση τους. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, πέραν των περιοδικών ελέγχων σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνων
που πραγµατοποιεί, ενηµερώνεται από τα εκτελεστικά µέλη αναφορικά µε την ύπαρξη
σοβαρών ζητηµάτων ελέγχου, ατυχηµάτων ή περιστατικών, νέων ή µη, που
ενδεχοµένως να έχουν σηµαντικές οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνέπειες. Τα µέλη του
∆Σ λαµβάνουν
µηνιαίες εκθέσεις που περιλαµβάνουν οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική
και λειτουργική κατάσταση της εταιρείας στις οποίες βασίζονται για την λήψη
επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Επίσης το ∆Σ θέτει την επιχειρησιακή στρατηγική σε επίπεδο Εταιρείας και διευθύνσεων
και στα πλαίσια της έγκρισης ενός ετήσιου προϋπολογισµού µε µεσοπρόθεσµες εκτιµήσεις.
Βασικό σηµείο αυτής της άσκησης είναι η επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και
ευκαιριών και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείρισή τους. Επιθεωρεί σε τακτική
βάση τη λειτουργική και χρηµατοοικονοµική απόδοση καθώς και τις τελευταίες εκτιµήσεις
για τη τρέχουσα περίοδο. Πραγµατοποιεί σύγκριση του προϋπολογισµού µε τα
αποτελέσµατα υιοθετεί σχέδια δράσης µε στόχο τη βέλτιστη λειτουργική και
χρηµατοοικονοµική απόδοση.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται ότι οι εσωτερικοί κι εξωτερικοί έλεγχοι της Εταιρείας,
εκτελούνται µε τρόπο αποτελεσµατικό, ανεξάρτητο και απολύτως σύµφωνο µε τις
απαιτήσεις του θεσµικού πλαισίου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει τον ετήσιο τακτικό έλεγχο και την εξαµηνιαία
επισκόπηση που διενεργεί ο νόµιµος ελεγκτής, µελετάει τις εκθέσεις τους αναφορικά µε τη
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και διασφαλίζει τη συµµόρφωση της ∆ιοίκησης
µε τις παρατηρήσεις τους. Είναι αρµόδια για τη διαµόρφωση σύστασης προς το ∆Σ
προκειµένου αυτό να διαµορφώσει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισµό του
νόµιµου ελεγκτή.
Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου καθώς και την
επάρκεια του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου ως προς το ανθρώπινο δυναµικό και τον
εξοπλισµό που παρέχεται. Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, των πληροφοριακών συστηµάτων και των συστηµάτων
ασφαλείας που διαθέτει η Εταιρεία. Επίσης, παρακολουθεί τη διαδικασία της
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χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος
διαχείρισης κινδύνων.
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε
το ν. 3693/2008. και είναι τα εξής:
Αθανάσιος Αντ. Μαντήκος
Νικόλαος Σπ. Ζερβός
Αριστοτέλης Μιλτ. Παπαθεοδώρου
Τα παραπάνω µέλη διαθέτουν σηµαντική εργασιακή εµπειρία από την απασχόληση τους,
στο παρελθόν, ως στελέχη οικονοµικών διευθύνσεων αλλά και από άλλες σχετικές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες
Η επιτροπή ελέγχου συνεδρίασε 5 φορές µέσα στη χρήση 2014 όπου παρευρέθηκαν όλα τα
µέλη.
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί µια ανεξάρτητη λειτουργία που εξασφαλίζει ότι
όλες οι εργασίες στην Εταιρεία εκτελούνται σύµφωνα µε τους εταιρικούς στόχους, τις
πολιτικές και τις διαδικασίες. Πιο συγκεκριµένα, ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στη
διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των εσωτερικών συστηµάτων
χρηµατοοικονοµικού ελέγχου σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Ο εσωτερικός ελεγκτής δρα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική
Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και
αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου.
Η ευθύνη του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εκφράσει την γνώµη του για το Σύστηµα
Εσωτερικού Ελέγχου της κάθε ελεγχόµενης περιοχής βασιζόµενη στον έλεγχο που θα
πραγµατοποιήσει, όπως προκύπτει από το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου. Το ετήσιο
πρόγραµµα ελέγχου, όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, είναι
αποτέλεσµα µιας µεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων που τυχόν αντιµετωπίζει η εταιρεία
καθώς και αξιολόγησης του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.
Ζητήµατα σχετικά µε τα πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 10 παρ. 1 γ,δ, στ, της
Οδηγίας 2004/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004 σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς και ειδικότερα για τις
σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές, τους κάτοχους κάθε είδους τίτλων που
παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων, τους
περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο ΧΙΙ της
Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου «Επεξηγηµατική έκθεση ( παρ. 7 και 8
άρθρ. 4 του ν. 3556/2007)».
ΧΙI. Επεξηγηµατική έκθεση ( παρ. 7 και 8 άρθρ. 4 του ν. 3556/2007)
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων, περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007.
1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατοµµυρίων
τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών
(7.448.609,75) διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια διακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιες
εβδοµήντα πέντε (10.203.575) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εβδοµήντα
τριών λεπτών (0,73) η κάθε µία. Οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
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Η εταιρεία δεν κατέχει πλέον ίδιες µετοχές.
Τα δικαιώµατα των µετόχων της εταιρείας που πηγάζουν από την µετοχή της είναι
ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της
µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το
καταστατικό της εταιρείας.
Ειδικότερα
Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της
εταιρείας.
Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην µετοχή, εφόσον αυτή αποφασιστεί από την Γενική
Συνέλευση.
Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε
µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών.
Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.
Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας.
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται
εκ του καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι
πρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως
11 του ν. 3556/2007.
Κατά την 31.12.2014, οι κάτωθι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) κατείχαν ποσοστό
µεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρείας:
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΗΣ ΚΑΤΑ
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΥ
ΤΗΝ
ΚΑΤΕΧΕΙ
31/12/2014
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε
3.437.628
33,69%
ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
1.392.525
13,65%
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ
759.545
7,44%
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά
δικαιώµατα έλεγχου.
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου
που απορρέουν από τις µετοχές της.
6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας.
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των
δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.
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7. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών ∆.Σ. και τροποποίησης του
Καταστατικού.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την
αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των
διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920.
8. Αρµοδιότητα ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, µπορεί να
θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, µε τη µορφή
δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών, κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης
αυτής , περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του
Κ.Ν. 2190/20. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ιδίως τον ανώτατο αριθµό των
µετοχών που µπορούν να εκδοθούν, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των
υφισταµένων µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που
δεν ρυθµίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά
δικαιώµατος αγοράς µετοχών και εκδίδει και παραδίδει µετοχές στους δικαιούχους που
άσκησαν το δικαίωµά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως.
Περαιτέρω, πιστοποιεί την αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,
οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους και µε τους ειδικότερους
όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
10. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της
Εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής
τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Νέα Σάντα Κιλκίς, 26 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος
Ιωάννης Ανεζουλάκης
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους μετόχους της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.–ΒΑΦΕΙΑ–ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ-ΦΙΕΡΑΤΕΞ
Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.–ΒΑΦΕΙΑ–
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ-ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» (η εταιρεία), που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης
της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των 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 οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.–ΒΑΦΕΙΑ–ΠΛΕΚΤΗΡΙΑΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ
του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσ/νίκη, 26 Μαρτίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανάσιος Απ. Τσαγγάλης
Αρ Μ ΣΟΕΛ 30631
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σηµ
12
13
14

16.992.359
827
55.091
17.048.277

18.317.380
2.862
55.091
18.375.334

15
16
17
18

4.632.939
6.395.741
53.998
328.541
11.411.220

4.028.865
7.783.594
68.323
366.874
12.247.656

28.459.497

30.622.990

7.448.610
3.682.579
3.327.078
6.774.568
(7.336.583)
13.896.252

7.448.610
3.682.579
3.410.924
6.620.975
(6.536.703)
14.626.386

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Ακινήτων
Λοιπά Αποθεµατικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

19
19
20
21

∆ικαιώµατα τρίτων

0

0

13.896.252

14.626.386

22
10
23
24
25
26

1.858.794
1.910.053
340.884
438.000
2.061.510
15.000
6.624.241

2.089.040
2.137.826
287.758
438.000
2.407.578
15.000
7.375.202

27
22

5.306.917
2.632.086
7.939.004

6.140.128
2.481.274
8.621.402

Σύνολο υποχρεώσεων

14.563.245

15.996.604

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

28.459.497

30.622.990

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

24

5

3
4

23

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων
παροχών

11

(0,0662)
0

(730.134)
0

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Βασικά
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε ευρώ)

(730.134)

Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτης Μητρικής
∆ικαιώµατα τρίτων

(54.779)

(14.325)

(40.454)

0

(0,1935)
0

(2.210.420)
0

(2.210.420)

(235.824)

(17.018)

(3.885)

(214.921)

(1.974.596)
0

(675.356)
0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εσόδων µετά από φόρους

Στοιχεία που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα
∆ιαφορά εύλογης αξίας χρηµατ/κών στοιχείων διαθέσιµων
18
προς πώληση

20

Μεταβολή αποθεµατικού εύλογης αξίας ενσώµατων παγίων
λόγω αύξησης φορολογικού συντελεστή

(1.579.316)
(780.209)
(324.251)
(1.482.954)
(515.076)
(1.998.030)
0
(1.998.030)
23.434
(1.974.596)

25.252.867
(24.555.497)
697.371
503.451
1.200.822

(1.293.021)
(675.755)
(90.812)
(433.961)
(469.167)
(903.128)
0
(903.128)
227.773
(675.356)

24.770.593
(23.726.255)
1.044.339
581.287
1.625.626

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ
1/10-31/12/2013
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
6
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
7
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
8
Λειτουργικά αποτελέσµατα
Κόστος χρηµατοδότησης
9
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών
Αποτέλεσµα επενδύσεων
14
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
10
Αποτελέσµατα µετά φόρων
Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτης Μητρικής
∆ικαιώµατα τρίτων
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα

Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
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0
0
0
3.682.579

0
0
0
7.448.610

3.682.579

7.448.610

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α
0

0
0
3.682.579

0
0
7.448.610

0

0

0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1/1-31/12/2014
Μεταφορά απόσβεσης αποθεµατικού Ν.3299 από υπόλοιπο εις νέον σε λοιπά
αποθεµατικά
Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας σε υπόλοιπο εις νέον
Λοιπές µεταβολές
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α

0

3.682.579

∆ιαφορά υπέρ
το άρτιο

0

7.448.610

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1/1-31/12/2013
Μεταφορά απόσβεσης αποθεµατικού Ν.3299 από υπόλοιπο εις νέον σε λοιπά
αποθεµατικά
Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας σε υπόλοιπο εις νέον
Λοιπές µεταβολές
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(83.847)
0
3.327.078

0

0

3.410.924

(83.847)
0
3.410.924

0

(214.921)

3.709.692

Αποθεµατικό
Εύλογης Αξίας
Παγίων
Περιουσιακών
στοιχείων

0
0
585.209

0

0

585.209

0
0
585.209

0

0

585.209

Τακτικό
αποθεµατικό

0
0
6.189.359

167.917

(14.325)

6.035.766

0
0
6.035.766

16.354

(17.018)

6.036.430

Λοιπά
Αποθεµατικά
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83.847
(40.454)
(7.336.583)

(167.917)

(675.356)

(6.536.703)

83.847
(3.885)
(6.536.703)

(16.354)

(1.974.596)

(4.625.713)

Υπόλοιπο εις νέο

0
(40.454)
13.896.252

0

(689.681)

14.626.386

0
(3.885)
14.626.386

0

(2.206.535)

16.836.806

Σύνολο
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων
Λοιπές Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
δραστηριότητας
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
(903.128)

(1.998.030)

1.737.414
12.672

1.829.847
149.330

(85.011)

112.487

(286.060)

(389.416)

0

(1.513)

469.167
945.054

515.076
217.782

(604.075)
1.821.897
(1.274.121)

(455.270)
(200.413)
1.147.793

(556.874)
6.866

(536.556)
(27.929)

338.748

145.407

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Έσοδα επενδυτικών τίτλων (µερίσµατα, τοκοµερίδια)
Τόκοι εισπραχθέντες

(550.515)
165.161
0
205

(130.392)
220.350
1.513
9.982

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(385.150)

101.452

8.069

(437.213)

επενδυτικής

Έσοδα επενδυτικών τίτλων
Τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

8.069

(437.213)

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

(38.333)

(190.354)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

366.874

557.228

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

328.541

366.874
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο
«ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’) δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής υφασµάτων και
επεξεργασίας και εµπορίας αυτών είτε είναι ίδιας παραγωγής είτε παραγωγής τρίτων. Η Εταιρεία έχει
την έδρα της στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της Νέας Σάντας του ∆ήµου Γαλλικού του Νοµού Κιλκίς. Η
εταιρεία απασχολεί συνολικά 184 άτοµα. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2014 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 26/3/2015.
Η διάρκεια της εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, ορίστηκε για 50 έτη, ήτοι µέχρι το έτος
2038. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό
µητρώου Α.Ε. 17720/06/Β/88/19.
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη :
- Ιωάννης ∆. Ανεζουλάκης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος.
- ∆ηµήτριος Ι. Ανεζουλάκη, εκτελεστικό µέλος
- Αικατερίνη Σ. Ζερβού, Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
- Αθανάσιος Αντ. Μαντήκος, Σύµβουλος, µη εκτελεστικό µέλος- Νικόλαος
- Σπ. Ζερβός, Σύµβουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
-Αριστοτέλης Μιλτ. Παπαθεοδώρου, Σύµβουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Ελεγκτική Εταιρεία:

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

2. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων
αναλύονται παρακάτω:
2.1

Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει
της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί από τη διοίκηση 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 τις χρήσεις που λήγουν την 31 ∆εκεµβρίου 2014. Η εταιρεία συνέταξε οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004.
∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους.
Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται
σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο,
προσαρµοσµένες µε τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν µε τα
∆ΠΧΑ.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών
ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Αν και οι
συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά
αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.
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2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή µεταγενέστερα.
Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται
παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2014
Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών
σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και ∆ΛΠ
28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και
τροποποιήσεις έχουν υποχρεωτική εφαρµογή από την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Οι κυριότεροι όροι
των προτύπων καθώς και η επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας παρατίθενται
κατωτέρω:
∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες
οικονοµικές
καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η
οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική
οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο
κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Η τροποποίηση του
προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό
χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την
εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο». Η τροποποίηση του
προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10
αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού
σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως
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τον καθοριστικό παράγοντα για το αν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες
για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Η
τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού
ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ
11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements)
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των
συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η
µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες
εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες
που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό
µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η
τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές
επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από
κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Η εταιρεία έχει
προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που ορίζει το πρότυπο.
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη
ελάφρυνση όσον αφορά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την
υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική
περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες
(structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση
για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12.
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν εξαίρεση
από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες
Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που
επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η τροποποίηση του
προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό
ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο
∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις . Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» -Γνωστοποιήσεις
ανακτήσιµου ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των
αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος
διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» -Ανανέωση
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν
νέο κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον
πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω
πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής
εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την
πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν
το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει
την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό
µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των
συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9
εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 και
τον Σεπτέµβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα
πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς»
και προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που
προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή
των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα
παρέχει µόνο συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση
τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα
παρουσιάζονται τακτικά.
∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και
του ∆ΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες
εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό.
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∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων
αναπροσαρµόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού
στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής
οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος της οικονοµικής οντότητας.
∆.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 18η ∆εκεµβρίου 2014.
∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε
ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι
ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την
νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του
∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική
αντιµετώπιση της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας
της από κοινού συµφωνίας.
∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου,
που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που
λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», ή το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», ανεξάρτητα
από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».
∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό
της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των
επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»,
απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά.
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2016 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση ή
διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά 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 ταξινόµησής.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή, µπορεί να
αποτελέσει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που έχει
αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο.
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-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας
εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και
όχι µε βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής
ποιότητας εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα , χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των
κρατικών οµολόγων.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται
µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου
συµπεριλαµβάνονται
στη
ενδιάµεση
οικονοµική
έκθεση
(π.χ.
στη
έκθεση
∆ιαχείρισης).∆ιευκρινίζεται επίσης 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.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση
Γνωστοποίησης

των

Οικονοµικών

Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι
η σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε
αυτές ασήµαντων πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον,
οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους
κρίση, καθορίζοντας το που και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί
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των οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη
βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται
λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη
εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε
µία οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων
της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγεννείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό
συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση)
«Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών
στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014,
είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση
(είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια
συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις)
εξαιρέσεων ενοποίησης

–Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28
για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις
Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης
µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά
συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι
Λογαριασµοί».
Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα
υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική
οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση
από το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων
λογαριασµών» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των
∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των
λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15,
Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και
απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πιο
κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το
∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3

Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την εταιρεία κατά τη σύνταξη των συνηµµένων
οικονοµικών καταστάσεων έχουν ως εξής:
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες
προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν
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την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας
του.
Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους πλην των ακινήτων τα οποία αποτιµώνται
στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε πέντε τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από
ανεξάρτητους εκτιµητές. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων που προκύπτουν από
αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και
µεταφέρονται τµηµατικά σε κάθε χρήση ανάλογα µε τις αποσβέσεις των παγίων στο υπόλοιπο κερδών
εις νέο. Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο παρελθόν είχε
σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της αξίας πέραν του
αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν
υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα ως έξοδο.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΑ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΚΤΙΡΙΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
3%

ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ
33 ΕΤΗ

5 -10%
5 -10%
10 - 15%
10 - 20%

10 - 20 ΕΤΗ
10 - 20 ΕΤΗ
7 - 10 ΕΤΗ
5 - 10 ΕΤΗ

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη
αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή
πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης
και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Όταν τα αποσυρόµενα ή
πωλούµενα ενσώµατα πάγια έχουν αποτιµηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό
αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη
εις νέον.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους,
αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το
κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως ασώµατη ακινητοποίηση αποσβένεται
χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του ( µε συντελεστή 20%,
ήτοι ωφέλιµη ζωή 5 έτη).
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας και των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή
ζηµία αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του, καταχωρείται στα
αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό
µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use).
Καθαρή αξία 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
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει 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 µια 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 ζηµιάς αποµείωσης της αξίας
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περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές
ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω
αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης, του παγίου
εξοπλισµού της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων
ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και
της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου
σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το
κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής.
Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση η οποία δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο σε µια επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µία
άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της
σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i)Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
•
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται µε κύριο σκοπό την πώλησή τους σε
βραχύ χρονικό διάστηµα.
•
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην
εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 7 η εταιρεία µετέφερε τα ανωτέρω
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 και ∆ΠΧΠ 7 καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια και
συγκεκριµένα στο λογαριασµό «Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων».
ii)∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή δεν
περιλαµβάνονται:
•
Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
•
Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά
από το κράτος,
•
Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη
µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις
µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα
µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη
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Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και για οποία υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα να διακρατηθούν
ως την λήξη τους.
iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Στη
συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων
µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν
χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµίες
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που
είναι και η ηµεροµηνία που υπάρχει δέσµευση αγοράς ή πώλησης του στοιχείου. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών. Οι
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
µεταβιβάζεται και έχουν µεταβιβασθεί ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνεπάγεται η
ιδιοκτησία.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την 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 προσδιορισθεί µε αξιοπιστία, αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εκτιµάται αν 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 η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµία που είναι η διαφορά
µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά την ζηµία που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες
επισφάλειες. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών,
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του αποθεµατικού υπέρ
το άρτιο. Οι δαπάνες έκδοσης µετοχών που σχετίζονται άµεσα µε ενοποίηση επιχειρήσεων
συµπεριλαµβάνονται στο κόστος κτήσης.
Απόκτηση ιδίων µετοχών
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών
δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή
ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή
λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια
κεφάλαια.
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∆άνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση
του πραγµατικού επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα
συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι
υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου των
δανείων. Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται ή
κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού»
Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών όπως αναµορφώθηκαν
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method)
σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι
αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και
εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές
και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει
διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να
αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού 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. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και
τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές
(ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που
ισχύουν κατά περιόδους/χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να
τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Η φορολόγηση των αποθεµατικών που δηµιουργήθηκαν µε βάση τις
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας θα γίνει µε τους συντελεστές που θα ισχύσουν κατά το χρόνο της
διανοµής τους η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Παροχές σε εργαζοµένους

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν
καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method).
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Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές προσαρµογές και από µεταβολές
στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην περίοδο που
προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.

(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όµιλος, είτε τερµατίζει την απασχόληση
εργαζοµένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε µετά από απόφαση εργαζοµένων να δεχθούν προσφορά
παροχών από την εταιρεία σε αντάλλαγµα του τερµατισµού της απασχόλησης τους. Η εταιρεία
αναγνωρίζει τις παροχές τερµατισµού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την
προγενέστερη µεταξύ των ακόλουθων ηµεροµηνιών: α) όταν η οικονοµική οντότητα δεν δύναται πλέον
να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει
κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο του ∆ΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών
τερµατισµού της απασχόλησης. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η εταιρεία έχει παρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να
τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν
τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση
ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. 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.
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά
στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης
της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
(δ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Αναγνώριση εξόδων
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.

Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει
της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά
των αντίστοιχων εξόδων.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται στο
παθητικό ως µακροπρόθεσµη υποχρέωση και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη
διάρκεια ζωής των αντίστοιχων παγίων.
∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων.
Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως
χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της
συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης.
Ενδεικτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύµβαση θεωρείται ως χρηµατοδοτική, είναι οι κατωτέρω:
•
Η µίσθωση µεταφέρει την ιδιοκτησία των µισθωµένων παγίων στον µισθωτή, στο τέλος της
µισθωτικής περιόδου.
•
Η σύµβαση περιέχει το δικαίωµα αγοράς του εξοπλισµού, από το µισθωτή στη λήξη της
µίσθωσης µε ευνοϊκούς για αυτόν όρους.
•
Η διάρκεια της µίσθωσης είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 75% της οικονοµικής ζωής του
µισθωµένου παγίου.
•
Η παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 90% της
πραγµατικής αξίας του µισθωµένου παγίου.
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του
ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους
και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι
πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από
τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η απεικόνιση του
καθαρού ποσού στις Οικονοµικές Καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφ’ όσον υπάρχει νόµιµο
δικαίωµα για συµψηφισµό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει
από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο διακανονισµό.
∆ικαιώµατα εκποµπής ρύπων CO2
Οι εκποµπές CO2 αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο της καθαρής υποχρέωσης, σύµφωνα µε την
οποία η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρέωση για εκποµπές CO2 όταν οι πραγµατικές εκποµπές
υπερβαίνουν τις κατανεµηµένες.
Κέρδη ανά Μετοχή
Τα βασικά και τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά
από φόρους, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε περιόδου/χρήσης.
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών.
Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η
οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν τεθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η εν λόγω
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υπηρεσία προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, σε συνεργασία
µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν τους συγκεκριµένους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για
την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων.
Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι.
Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι αµελητέα καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιες οι
συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά του ευρώ.
Πιστοδοτικοί κίνδυνοι.
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστοδοτικούς κινδύνους που προέρχονται από την µη είσπραξη υπολοίπων
πελατών, σύµφωνα µε τις προσυµφωνηµένες ηµέρες πίστωσης ανά πελάτη. Στα πλαίσια ελέγχου του
πιστοδοτικού κινδύνου η εταιρεία εφαρµόζει µε συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το
ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Επίσης το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζεται
επαρκώς µέσω ασφαλιστικής εταιρίας.
Κίνδυνος εξάρτησης από προµηθευτές.
Βασικοί προµηθευτές δεν υπάρχουν για την εταιρία καθώς οι αγορές νηµάτων, χηµικών και χρωµάτων
που είναι οι βασικές πρώτες ύλες είναι άκρως ανταγωνιστικές και η εταιρία έχει την δυνατότητα κάθε
φορά να επιλέγει µεταξύ πολλών προµηθευτών.
Κίνδυνοι ταµειακών ροών.
Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης µελλοντικής µεταβολής
των επιτοκίων του ευρώ να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εισροές η / και εκροές
που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών
ορίων.

3.

Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου
να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή,
στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 οι δραστηριότητές µας συνιστούν έναν λειτουργικό τοµέα, αυτόν της
παραγωγής και εµπορίας πλεκτών υφασµάτων, καθώς και την επεξεργασία αυτών είτε είναι ιδίας
παραγωγής είτε είναι παραγωγής τρίτων. Ως εκ τούτου και µετά την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α.8
«Λειτουργικοί τοµείς» δεν απαιτούνται τροποποιήσεις σε σχέση µε το ∆.Λ.Π. 14 που εφαρµόσθηκε
µέχρι την 31.12.2008. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Το σύνολο των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα µε βάση την γεωγραφική κατανοµή των
πωλήσεων κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και 31η ∆εκεµβρίου 2013 έχουν ως
εξής:
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Ελλάδα

Χώρες
Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Λοιπές χώρες

Σύνολο

7.625.608
4.713.083
12.338.691

10.183.970
326.485
10.510.455

1.921.448
0
1.921.448

19.731.026
5.039.568
24.770.593

1.1.2014 - 31.12.2014
Πωλήσεις εµπορευµάτων,
προιόντων & λοιπών
αποθεµάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις σε τρίτους

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

932.382

Ελλάδα

Χώρες
Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Λοιπές χώρες

Σύνολο

8.279.786
4.604.198
12.883.984

10.274.321
231.479
10.505.800

1.863.083
0
1.863.083

20.417.190
4.835.677
25.252.867

1.1.2013 - 31.12.2013
Πωλήσεις εµπορευµάτων,
προιόντων & λοιπών
αποθεµάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις σε τρίτους

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

68.452

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ως εξής:

Κωδ. 13.30

Κωδ. 13.91
Κωδ. 46.41

Φινίρισµα υφαντουργικών
προιόντων
Κατασκευή πλεκτών
υφασµάτων και υφασµάτων
πλέξης κροσέ
Εµπορία ειδών
κλωστουφαντουργίας
Σύνολο

1.1.14-31.12.14

1.1.13-31.12.13

5.039.568

4.835.677

18.976.397

19.789.499

754.629
24.770.593

627.691
25.252.867

4. Ανάλυση Κόστους Πωλήσεων
Το κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος αναλωθέντων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Επεξεργασίες (FACON)
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Υπόλοιπο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
10.774.869
11.545.301
3.017.768
2.909.604
4.288.885
4.344.658
79.452
83.710
3.573.348
3.610.022
301.791
283.945
1.690.141
1.778.256
23.726.255
24.555.497

5. Ανάλυση Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής:
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Λοιπά έσοδα Εκµετάλλευσης
Έσοδα από επιδοτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
5.570
25.998

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγοαθών
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Έσοδα συµµετοχών & χρεογράφων
Κέρδη/(Ζηµιά) από πωληση παγίου
Λοιπά Έσοδα
Υπόλοιπο

29.966

24.608

286.060
0
125.707
133.984
581.287

298.256
1.513
129.376
23.701
503.451

6. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης αναλύονται ως εξής:
Έξοδα διάθεσης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Υπόλοιπο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
403.154
417.848
437.518
486.846
91.485
63.669
705
1.328
320.294
333.228
19.643
22.345
20.222
254.051
1.293.021
1.579.316

7. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοίκησης
Τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοίκησης αναλύονται ως εξής:
Έξοδα διοίκησης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Υπόλοιπο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
300.456
369.541
112.194
136.118
29.959
55.862
81.736
87.426
123.779
102.017
27.630
29.245
675.755
780.209

8. Ανάλυση Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα Λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα &
προσαυξήσεις
Συναλαγµατικές διαφορές
Καταβολή Αποζηµιώσεων
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα &
ζηµιές
Υπόλοιπο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
100

96.449

12.532
34.535

28.122
47.708

43.645

151.973

90.812

324.251
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9. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό)
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
447.857
511.905
21.515
13.152
469.372
525.058
205
205

9.982
9.982

(469.167)

(515.076)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)

10. Φόροι Εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
(227.773)
(23.434)
(227.773)
(23.434)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της
Εταιρείας (2014:26%, 2013:26%)
∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη φορολογία εισοδήµατος
Επίδραση αλλαγής Φορολογικών Συντελεστών
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων

1/1-31/12/2013

(903.128)

(1.998.030)

(234.813)

(519.488)

21.283
0

39.120
368.980

(14.243)

87.953

(227.773)

(23.434)

Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς
προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης
ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax
liabilities). Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιµετρηθεί µε την
χρήση φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν οριστικές.
Σηµειώνεται ότι το κονδύλιο της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης αποτελεί ενδεχόµενη οφειλή
που µπορεί να προκύψει κάτω από ορισµένες συνθήκες στο µέλλον.
Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία ετεροχρονισµένη φορολογική υποχρέωση αναλύεται ως
ακολούθως:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης

Κατά την 31/12/2013

1.639.863
(3.549.916)

1.721.662
(3.859.488)

(1.910.053)

(2.137.826)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014

Κατά την 31/12/2013

(2.137.826)
227.773
0
0
(1.910.053)

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσµάτων
Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών
Φόρος ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους

(1.946.338)
392.414
(368.980)
(214.921)
(2.137.826)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2013
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προσαρµογή αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Προσαρµογή αξίας πάγιων στοιχείων

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσαρµογή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
Προσαρµογή επί φορολογικών ζηµιών

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Χρεώσεις (Πιστώσεις)
Αποτελεσµάτων

Χρεώσεις (Πιστώσεις)
Ιδίων Κεφαλαίων

Κατά την 31/12/2014

(2.687.184)
(1.172.303)
(3.859.488)

318.222
(8.651)
309.572

0
0
0

(2.368.962)
(1.180.954)
(3.549.916)

705.148
107.409

5.258
(15.423)

0
0

710.406
91.986

70.643

13.813

0

84.456

492.943
345.519
1.721.662

(76.683)
(8.763)
(81.799)

0
0
0

416.260
336.756
1.639.863

(2.137.826)

227.773

0

(1.910.053)

11. Κέρδη ανά µετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως ακολούθως:
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

(675.356)

(1.974.596)

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών

10.203.575
0

10.203.575
0

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

10.203.575

10.203.575

(0,0662)

(0,1935)

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €)

12. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Γήπεδα &
οικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31/12/2013
Προσθήκες 1/1-31/12/2014
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2014
Σύνολο κατά την 31/12/2014
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2013
Προσθήκες 1/1-31/12/2014
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2014
Σύνολο κατά την 31/12/2014
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2013
Κατά την 30/9/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μηχανήµατα &
Μεταφορικά
µηχανολογικές
µέσα
εγκαταστάσεις

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

1.243.500
0

10.001.447
1.280

30.035.284
484.804

261.497
3.216

1.374.393
60.916

42.916.121
550.215

(8.771)

0

(538.863)

(12.003)

0

(559.638)

1.234.729

10.002.727

29.981.224

252.709

1.435.309

42.906.698

0
0

3.039.674
308.936

20.023.064
1.394.895

198.092
16.077

1.337.911
15.170

24.598.740
1.735.079

0

0

(416.633)

(2.847)

0

(419.480)

0

3.348.610

21.001.327

211.322

1.353.080

25.914.340

1.243.500
1.234.729

6.961.773
6.654.116

10.012.220
8.979.898

63.405
41.387

36.482
82.229

18.317.380
16.992.359

Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού 1.735.079 €, επιβάρυναν κατά ποσό 1.690.141 € το κόστος
παραγωγής, κατά ποσό 25.295 € τα έξοδα διοίκησης και κατά ποσό 19.643 € τα έξοδα διάθεσης.
Η αξία των οικοπέδων και των κτίρια επανεκτιµήθηκε και επαναξιολογήθηκε στη χρήση 2012 σύµφωνα
µε εκτίµηση από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η επανεκτίµηση βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των
ακινήτων. Το πλεόνασµα της αναπροσαρµογής καθαρό από φόρους πιστώθηκε στα αποθεµατικά των
ιδίων κεφαλαίων.
Επιχορηγήσεις υπολοίπου 2.061.510 € στις 31.12.2014, που αναλογούν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
εµφανίζονται στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την προηγούµενη χρήση αναλύονται ως
ακολούθως:
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Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Γήπεδα &
οικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31/12/2012
Προσθήκες 1/1-31/12/2013
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2013
Σύνολο κατά την 31/12/2013
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2012
Προσθήκες 1/1-31/12/2013
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2013
Σύνολο κατά την 31/12/2013
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2012
Κατά την 31/12/2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μηχανήµατα &
Μεταφορικά
µηχανολογικές
µέσα
εγκαταστάσεις

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

1.243.500
0

9.996.091
5.355

30.824.288
85.475

243.973
18.283

1.353.114
21.279

43.660.966
130.392

0

0

(874.478)

(759)

0

(875.237)

1.243.500

10.001.447

30.035.284

261.497

1.374.393

42.916.121

0
0

2.730.929
308.745

19.100.061
1.484.645

176.492
22.359

1.327.008
10.902

23.334.490
1.826.651

0

0

(561.641)

(759)

0

(562.400)

0

3.039.674

20.023.064

198.092

1.337.911

24.598.740

1.243.500
1.243.500

7.265.163
6.961.773

11.724.227
10.012.220

67.481
63.405

26.106
36.482

20.326.476
18.317.380

13. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισµικά
προγράµµατα
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31/12/2013
Προσθήκες 1/1-31/12/2014
Εκπ οιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2014
Σύνολο κατά την 31/12/2014
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2013
Προσθήκες 1/1-31/12/2014
Εκπ οιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2014
Σύνολο κατά την 31/12/2014
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2013
Κατά την 31/12/2014

Σύνολο

386.560
300

386.560
300

0

0

386.860

386.860

383.698
2.335

383.698
2.335

0

0

386.033

386.033

2.862
827

2.862
827

Από τις συνολικές αποσβέσεις της χρήσεως ποσού 2.335 €, ποσό 0 € επιβάρυνε το κόστος παραγωγής,
ποσό 2.335 € τις δαπάνες διοίκησης και ποσό 0 € τις δαπάνες διάθεσης.
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την προηγούµενη χρήση αναλύονται ως
ακολούθως:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισµικά
προγράµµατα
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31/12/2012
Προσθήκες 1/1-31/12/2013
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2013
Σύνολο κατά την 31/12/2013
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2012
Προσθήκες 1/1-31/12/2013
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/131/12/2013
Σύνολο κατά την 31/12/2013
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2012
Κατά την 31/12/2013

Σύνολο

386.560
0

386.560
0

0

0

386.560

386.560

380.501
3.196

380.501
3.196

0

0

383.698

383.698

6.058
2.862

6.058
2.862

14. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 55.091 αφορούν κυρίως εγγυήσεις ∆ΕΗ.

15. Αποθέµατα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Eµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα καί ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµ.
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλ.& είδη Συσκ.
Σύνολο

Κατά την 31/12/2013

52
973.378
410.455
3.249.055
4.632.939

128
1.096.957
300.083
2.631.696
4.028.865

16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις
Υπόλοιπο

3.683.648
2.851
1.919.551
3.079.799
251.443
63.709

Κατά την 31/12/2013
4.788.653
349.128
1.517.362
3.534.065
535.442
96.378

4.069

5.939

123.000
9.128.070
(2.732.329)
6.395.741

123.000
10.949.967
(3.166.373)
7.783.594

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την λήξη της περιόδου
ποσού 251.443 €, αφορά ΦΠΑ για επιστροφή ή συµψηφισµό ποσού 100.127 €, απαίτηση ποσού €
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51.446 για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου ακίνητης περιουσίας και απαιτήσεις από
λοιπούς χρεώστες ποσού 99.870 €.
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η
εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι εισπρακτέες εντός των επόµενων δώδεκα µηνών, εκτός ορισµένων
απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους για τις οποίες έχει
γίνει εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωσή τους µε τη «Μέθοδο της εξατοµικευµένης έρευνας
των απαιτήσεων».
Η µεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων και της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014

Κατά την 31/12/2013

Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων:
Αρχικό υπόλοιπο
Αύξηση
(Μείωση)
Τελικό υπόλοιπο

3.534.065
0
(454.266)
3.079.799

2.947.900
586.165
0
3.534.065

Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων:
Αρχικό υπόλοιπο
Αύξηση
(Μείωση)
Τελικό υπόλοιπο

3.166.373
20.222
(454.266)
2.732.329

2.912.322
254.051
0
3.166.373

Το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 3.534.065 αντιστοιχεί σε χρεωστικά υπόλοιπα
πελατών/προµηθευτών για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις αδυναµίας είσπραξης. Η διοίκηση εκτιµά
τον κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών και διενεργεί πρόβλεψη ανάλογα µε την µέγιστη
εκτιµώµενη ζηµία που θα υποστεί η Εταιρεία από την αδυναµία ανάκτησης των απαιτήσεων αυτών.
Μέχρι την 31.12.2014 η εταιρεία εκτιµά ότι από το συνολικό ποσό των ανωτέρω επισφαλών
απαιτήσεων δεν θα εισπραχθεί συνολικό ποσό απαίτησης € 2.732.329. Οι ανωτέρω απαιτήσεις σε
καθυστέρηση συνολικού ποσού € 347.470, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη αποµείωσης, αφορούν
ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 180 ηµερών τόσο για τη χρήση 2014
όσο και για τη χρήση 2013.

17. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.
Μετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.
Οµολογίες
Υπόλοιπο Αξίας Κτήσης
Πλέον (Μείον): Προβλέψεις αποτίµησης στα λοιπά συνολικά
εισοδήµατα
Υπόλοιπο

Κατά την 31/12/2013

3.420.695
0
39.748
3.460.444

3.420.675
20
39.748
3.460.444

(3.406.445)

(3.392.120)

53.998

68.323
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Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, αφορούν την
αξία των χρεογράφων εισηγµένων στο Χ.Α.Α. καθώς και Οµολογιών, όπως προκύπτει από τις επίσηµες
τιµές κλεισίµατος στην λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 39 και
∆ΠΧΠ 7 η επενδύουσα µετέφερε τα ανωτέρω 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 και ∆ΠΧΠ 7 καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια και συγκεκριµένα στο
λογαριασµό «Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων».
Η εύλογη αξία των ανωτέρω χρεογράφων ανέρχεται στο ποσό των 53.998 € την 31.12.2014 (µετοχές
εισηγµένες στο ΧΑΑ € 14.250, Οµολογίες € 39.748). Από την αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων την
31.12.2014, προέκυψε ζηµία ποσού 14.325 €, που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των Ιδίων κεφαλαίων
«Αποθεµατικό ∆ιαθεσίµου προς πώληση χαρτοφυλακίου» σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ39 δια
µέσου της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων.
18. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Υπόλοιπο

16.014
312.527
328.541

Κατά την 31/12/2013
7.078
359.796
366.874

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη
ζήτηση.

19. Μετοχικό κεφάλαιο, Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 7.448.609,75 €, διαιρείται σε 10.203.575 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,73 € εκάστη. Η «∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο»
συνολικού ποσού € 6.828.852 σχηµατίσθηκε στη χρήση 1999 και στη συνέχεια µε την από 25.6.2003
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µε την οποία αποφασίσθηκε η µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου κατά 3.145.268 € προς συµψηφισµό των ζηµιών που προέρχονταν από αποτίµηση
συµµετοχών και χρεογράφων και ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό µε
κεφαλαιοποίηση ποσού 37.902 € που προερχόταν από την µετατροπή και στρογγυλοποίηση του
µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και κατά ποσό 3.107.367 € από τον λογαριασµό «∆ιαφορά από την
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Στη χρήση 2008 έγινε διαγραφή ποσού € 38.906 λόγω ακύρωσης ιδίων
µετοχών και το υπόλοιπο της «∆ιαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» διαµορφώθηκε στο
ποσό των € 3.682.579.
Oι µέτοχοι και τo ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία έχουν ως εξής:
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ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε
ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λοιποί µέτοχοι
ΣΥΝΟΛΟ

3.437.628
1.392.525
300.000
759.545
435.040
357.430
300
3.521.107
10.203.575

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33,69%
13,65%
2,94%
7,44%
4,26%
3,50%
0,00%
34,51%
100,00%

20. Αποθεµατικό εύλογης αξίας ακινήτων
Η µεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας ακινήτων έχει ως εξής:

Αρχικό υπόλοιπο
Μεταβολή εξαιτίας αλλαγής φορολογικών συντ/στών
(Μείωση): Λόγω µεταφοράς στο Υπόλοιπο κερδών της
αναλογίας των αποσβέσεων επί της υπεραξίας αναπροσαρµογής
των κτιρίων
Τελικό υπόλοιπο
21. Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Κατά την 31/12/2013
3.410.924
3.709.692
0
(214.921)
(83.847)

(83.847)

3.327.078

3.410.924

Η ανάλυση των Λοιπών αποθεµατικών κεφαλαίων έχει ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικό φορολ/νο αποθεµατικό για κάλυψη ιδίας συµµετοχής σε
επενδυτικό πρόγραµµα του Ν.3299/2004
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Αποθεµατικό ∆ιαθεσίµου προς πώληση χαρτοφυλακίου
Αποθεµατικό για ιδίες µετοχές
Υπόλοιπο

Κατά την 31/12/2013

585.209

585.209

697.032

697.032

6.937.870
(1.508.333)
62.790
6.774.568

6.769.952
(1.494.008)
62.790
6.620.975

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία
«τακτικού αποθεµατικού», κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους,
κερδών-είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
Το «τακτικό αποθεµατικό» προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο
κατά τη διάλυση της Εταιρείας, µπορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές.
Ειδικό φορολ/νο αποθ/κό για κάλυψη ίδιας συµµετοχής σε επενδυτικό πρόγραµµα Ν. 3299/2004:
Το υπόλοιπο αφορά την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στο επενδυτικό σχέδιο του Ν. 3299/2004.
Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων: 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
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κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Στην παρούσα περίοδο, δια µέσω της Κατάστασης συνολικών
εσόδων, µεταφέρθηκε ζηµία ποσού 14.325 €.
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων: Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων
δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής µονοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη
δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς
τους µετόχους , είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η
φορολόγηση αυτών γίνεται µε τους συντελεστές που θα ισχύουν κατά το χρόνο της διανοµής τους, η
οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Αποτέλεσµα από την ακύρωση Ιδίων µετοχών : Αφορά το αποτέλεσµα (κέρδος) από την ακύρωση
107.800 ιδίων µετοχών µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, Φ.Ε.Κ. 6359/4-72008.
22. ∆άνεια
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014

Κατά την 31/12/2013

Μακροπρ. Τραπεζικά οµολογιακά δάνεια
Μακροπρόθεσµα λοιπά τραπεζικά δάνεια
Υπόλοιπο Μακρ/σµων δανείων

0
1.846.356
1.846.356

0
2.089.040
2.089.040

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

2.252.288

2.105.946

392.237

375.328

Υπόλοιπο βραχ/σµων δανείων

2.644.525

2.481.274

Υπόλοιπο δανείων

4.490.881

4.570.314

Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στους επόµενους 12 µήνες

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος που
έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004, καθώς επίσης και για λοιπές ανάγκες χρηµατοδότησης
της επιχείρησης. Ποσό € 379.819, όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα αφορά δόσεις δανείων
πληρωτέες µετά από 5 έτη. Κατωτέρω παρουσιάζεται ο πίνακας ληκτότητας των δανειακών
υποχρεώσεων της εταιρίας:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων είναι οι εξής:

Κατά την 31/12/2014

Κατά την 31/12/2013

Μακρ/σµα τραπεζικά δάνεια πληρωτέα από 2 έως 5 έτη
Μακρ/σµα τραπεζικά δάνεια πληρωτέα µετά από 5 έτη
Υπόλοιπο Μακρ/σµων δανείων

1.466.536
379.819
1.846.356

1.253.112
835.928
2.089.040

∆άνεια πληρωτέα έως 1 έτος
Υπόλοιπο βραχ/σµων δανείων
Υπόλοιπο δανείων

2.644.525
2.644.525
4.490.881

2.481.274
2.481.274
4.570.314

Για δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 2.060.607 έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους €
2.665.000 επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.
Για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης δανείων σχηµατίζονται προβλέψεις και επιβαρύνονται τα
αποτελέσµατα κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας του χρηµατοοικονοµικού κόστους και των
αποτελεσµάτων προ φόρων στις µεταβολές του επιτοκίου euribor κατά 2%, διατηρώντας όλες τις λοιπές
µεταβλητές σταθερές:
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2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Αύξηση/ (Μείωση)
επιτοκίου
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%

Μεταβολή
Αποτ/τος
26.046,36
46.207,18
69.367,99
92.528,81
-23.275,27
-46.436,08
-69.596,90
-92.757,71

23. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου,
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα
αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών
που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη
συνταξιοδοτική υποχρέωση. ∆εν υπήρξαν µεταβολές λόγω της αναθεώρησης του ∆ΛΠ 19 καθώς η
επιχείρηση δεν εφάρµοζε την µέθοδο του περιθωρίου.
Ο αριθµός του απασχολούµενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος µισθοδοσίας του,
έχουν ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
Κατά την
31/12/2014
31/12/2013
Άτοµα:
Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι
Σύνολο
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:
Έξοδα µισθοδοσίας
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Συνολικό κόστος

70
114
184

72
112
184

2.866.944
800.921
7.272
33.570

2.826.117
831.574
6.531
11.228

12.672

21.543

3.721.378

3.696.993

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητο
αναλογιστή. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης έχουν ως
ακολούθως:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2014
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης

Κατά την
31/12/2013

340.884
0

287.758
0

340.884

287.758

Ποσά αναγνωρισµένα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Κατά την
31/12/2014
Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

22.968
9.208
40.454
72.630

Κατά την
31/12/2013
21.300
11.471
3.885
36.657

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Κατά την
31/12/2014
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικών
Εσόδων
Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά (κέρδη) ζηµιές
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως
Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισµός
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μεσος όρος µελλοντικής εργασιακής ζωής

Κατά την
31/12/2013

287.758
(19.505)

262.330
(11.228)

72.630

36.657

340.884

287.758

287.758
22.968
9.208
40.454
(19.505)
340.884

254.922
21.300
11.471
11.293
(11.228)
287.758

2,00%
2,0%
1,0%
18,57

24. Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα
Αφορά πρόβλεψη φόρων ποσού 438.000 € για τις ανέλεγκτες χρήσεις µέχρι σήµερα.

25. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις και αναγνωρίζονται ως
έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν.
Ως εκ τούτου το υπόλοιπο του λογαριασµού δεν αποτελεί χρηµατική οφειλή της εταιρείας αλλά
λογιστικό υπόλοιπο που τµηµατικά θα αναγνωριστεί ως έσοδο στις επόµενες χρήσεις σε αντιστάθµισµα
των αποσβέσεων των επιδοτούµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Η µεταβολή του λογαριασµού των επιχορηγήσεων εντός της τρέχουσας χρήσης έχει ως εξής:
56

ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. -ΒΑΦΕΙΑ- ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.»
Ετήσια οικονοµική έκθεση για τη χρήση
Από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2014 (1.1.2013)
Είσπραξη επιχορήγησης
∆ιαγραφή επιχ/σης λόγω πώλησης παγίων
Επιστροφή επιχ/σης
Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2014 (31.12.2013)

31.12.2014
2.407.578
0
(60.007)
0
(286.061)

31.12.2013
2.796.994
0
(91.160)
0
(298.256)

2.061.510

2.407.578

26. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αφορά την εγγύηση που εισπράχθηκε για την ενοικίαση του πλεκτηρίου.

27. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2014
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές Πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Λοιποί φόροι και τέλη
Υπόλοιπο

Κατά την 31/12/2013

3.015.496
1.301.296
136.736
330.926
1.825
214.144
274.634
31.860
5.306.917

3.253.063
1.690.832
145.221
517.164
1.825
183.383
323.648
24.994
6.140.128

28. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεµένα Πρόσωπα
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεόµενες εταιρείες, κατά την λήξη της
τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου αντίστοιχα έχουν ως εξής:
Εταιρεια
ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ
COTTON FASHION AE
ALFA COTTON
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΑΞ Α.Ε.
Σύνολο
Εταιρεια
ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ
COTTON FASHION AE
ALFA COTTON
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΑΞ Α.Ε.
Σύνολο

Αγορές
1.1. - 31.12.2014
1.843.349
12.087
154.605
0
0
2.010.040

Πωλήσεις
1.1. - 31.12.2014
910.542
2.999.548
894.772
0
0
4.804.861

Απαιτήσεις
31.12.2014
131.032
261.406
626.031
0
0
1.018.469

Υποχρεώσεις
31.12.2014
0
0
0
88.099
1.483
89.582

Αγορές
1.1. - 31.12.2013
1.779.057
254.454
338.974
0
1.250
2.373.735

Πωλήσεις
1.1. - 31.12.2013
843.917
4.059.796
85.478
0
0
4.989.191

Απαιτήσεις
31.12.2013
573.538
1.559.847
85.478
0
0
2.218.863

Υποχρεώσεις
31.12.2013
0
0
253.993
90.099
30.983
375.075
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-Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 31.12.2014 συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε
ποσοστό 33,69 %.
Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης της εταιρείας καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.1.- 31.12.2014

1.1.- 31.12.2013

Με σχέση παροχής ανεξ. Υπηρεσιών
Σύνολο

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ.
Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ.

1.1.- 31.12.2014
0
0

1.1.- 31.12.2013
0
0

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας
- Ακαθάριστες αποδοχές
- Εργοδοτικές εισφορές

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.
29. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
29.1 Υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
29.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004-2010, ως εκ
τούτου έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ποσού
438.000 €. Η πρόβλεψη αποτελεί εκτίµηση των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων που
ενδεχοµένως να προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο όλων των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.2 του Ν.2238/94 η
Εταιρεία για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη
από τους νόµιµους ελεγκτές. Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας σύµφωνα µε τον
ανωτέρω νόµο βρίσκεται σε εξέλιξη.
29.3 Εγγυητικές επιστολές
Eγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συµβάσεως ποσού 226.352 € υπέρ ∆ΕΠΑ Α.Ε.
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30. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 γεγονότα, τα οποία θα
µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση ή και τα αποτελέσµατα της εταιρείας για την
περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις
οικονοµικές καταστάσεις.

Νέα Σάντα Κιλκίς, 26 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 886843

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. Τ 217792

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 701564

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 5777
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Πληροφορίες του άρθρου 10ν του ν. 3401/2005

26.03.2014 Ανακοίνωση Οικονοµικού Ηµερολογίου…………………www.fieratex.gr
28.03.2014. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µε 31.12.2013……….www.fieratex.gr
14.04.2014.Επανυποβολή Ετήσιων Οικ. Κατ………………………….www.fieratex.gr

29.05.2014. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε 31.03.2014…… www.fieratex.gr

29.05.2014. Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης ……...…..…………. www.fieratex.gr
26.06.2014. Γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών ποσοστών
δικαιωµάτων ψήφου………………………………..….. www.fieratex.gr
30.06.2014. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .…...........…... www.fieratex.gr
30.06.2014. Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆.Σ. .…...............…... www.fieratex.gr
17.07.2014. Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Φορολ. Ελέγχου………….. www.fieratex.gr
28.08.2014. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε 30.06.2014…… www.fieratex.gr
28.11.2014. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε 30.09.2014…… www.fieratex.gr

∆ιαθεσιµότητα Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2014 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.fieratex.gr.
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