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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΦΟΙ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» την
22.6.2005 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεσή τους στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιριών και την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση
www.fieratex.gr Eπισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο  συνοπτικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα οικονοµικά
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης  επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης,
στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει
ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Ιωάννης  ∆. Ανεζουλάκης
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ –“ΦΙΕΡΑΤΕΞ
Α.Ε’’.

http://www.fieratex.gr/
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004
Ενσώµατα πάγια 2 32,019,389.79 32,457,805.27 31,430,106.39 31,841,367.20 
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3 296,256.05 305,270.84 243,129.07 247,088.08 
Επενδύσεις  και λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 4 911,655.55 912,154.45 2,378,580.54 2,379,079.44 

33,227,301.39 33,675,230.56 34,051,816.00 34,467,534.72 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 5 11,552,496.70 11,305,949.43 5,404,345.90 4,996,440.31 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 6 14,268,196.07 12,870,180.89 11,919,372.66 11,490,585.18 
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 7 1,180,854.58 768,901.00 1,180,854.58 768,901.00 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 3,060,749.66 2,951,459.16 701,984.58 720,683.72 

30,062,297.01 27,896,490.48 19,206,557.72 17,976,610.21 
Σύνολο Ενεργητικού 63,289,598.40 61,571,721.04 53,258,373.72 52,444,144.93 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 10 1,078,847.76 1,272,031.96 1,078,847.76 1,272,031.96 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 3,701,923.28 4,115,351.66 3,873,878.39 4,292,875.32 
Προβλέψεις 11 468,249.21 463,567.96 410,915.75 410,915.75 
Λοιπές υποχρεώσεις 5,069,139.10 5,172,228.03 5,069,139.10 5,172,228.03 

10,318,159.35 11,023,179.61 10,432,781.00 11,148,051.06 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 10,981,571.08 11,170,805.86 8,016,386.09 8,065,602.20 
 Φόρος εισοδήµατος & λοιποί φόροι πληρωτέοι 13 262,203.48 239,745.98 58,427.92 92,089.46 
∆άνεια 10 10,952,202.43 9,418,226.59 7,263,203.38 6,311,831.69 

22,195,976.99 20,828,778.43 15,338,017.39 14,469,523.35 
Σύνολο υποχρεώσεων 32,514,136.34 31,851,958.04 25,770,798.39 25,617,574.41 

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους 
της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 12 7,527,303.75 7,527,303.75 7,527,303.75 7,527,303.75 
Αποθεµατικά 13,981,226.51 13,917,306.89 13,842,922.42 13,779,002.80 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 5,481,279.52 4,787,479.04 6,117,349.16 5,520,263.97 

26,989,809.78 26,232,089.68 27,487,575.33 26,826,570.52 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3,785,652.28 3,487,673.32 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30,775,462.06 29,719,763.00 27,487,575.33 26,826,570.52 
Σύνολο Παθητικού 63,289,598.40 61,571,721.04 53,258,373.72 52,444,144.93 

Όµιλος Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005                        
(Ποσά σε  Ευρώ)                                                                            
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Σηµ.
Α' Τρίµηνο 2005 Α' Τρίµηνο 2004 Α' Τρίµηνο 2005 Α' Τρίµηνο 2004

Πωλήσεις 1 10,990,937.98 12,257,993.01 6,773,319.69 7,927,414.84 
Κόστος πωληθέντων  (9,630,115.65)  (10,800,924.07)  (6,399,123.87)  (7,406,900.41) 
Μικτό κέρδος 1,360,822.33 1,457,068.94 374,195.82 520,514.43 
Έξοδα πωλήσεων  (584,006.79)  (410,325.69)  (374,188.56)  (184,912.09) 
Έξοδα διοίκησης  (402,423.07)  (455,092.10)  (290,760.59)  (360,537.20) 
Λοιπά έσοδα – έξοδα (καθαρά) 600,107.62 53,194.40 623,400.89 41,735.78 
Κέρδη- (ζηµίες) εκµετάλλευσης 974,500.09 644,845.55 332,647.56 16,800.92 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  (128,453.85)  (169,096.07)  (90,639.68)  (157,452.61) 
Καθαρά κέρδη-(ζηµίες) προ φόρων 846,046.24 475,749.48 242,007.88  (140,651.69) 
Φόρος εισοδήµατος 126,945.58  (190,052.40) 336,289.69 13,715.48 
Καθαρά κέρδη-(ζηµίες)περιόδου 972,991.82 285,697.08 578,297.57  (126,936.21) 
Κατανεµόµενα σε:
Μετόχους της µητρικής 675,012.86 1,877.54 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 297,978.96 283,819.54 

972,991.82 285,697.08 
Κέρδος/ (Zηµιά)  µετά από φόρους ανά 
µετοχή 17 0.07 0.00 0.06  (0.01) 

Όµιλος Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 
1.1.2005 ΜΕΧΡΙ 31.3.2005    (ποσά σε Ευρώ)
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Α' Τρίµηνο 2005 Α' Τρίµηνο 2004 Α' Τρίµηνο 2005 Α' Τρίµηνο 2004
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 846,046.24 475,749.48 242,007.88 (140,651.69) 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 517,283.44 509,714.22 461,503.54 450,029.03 
Προβλέψεις (407,272.33) 90,909.08  (411,953.58) 87,805.66 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0.00 0.00 0.00 0.00 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 720.66  (799.97) 720.66 0.00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 146,224.30 186,260.35 90,639.68 157,452.61 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνηαης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (246,547.27) (670,438.69)  (407,905.59) (546,818.71) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1,397,516.28) (1,815,050.59)  (428,288.58) (608,962.58) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (291,591.41) 1,099,575.86  (151,572.74) 753,916.89 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (146,224.30) (186,260.35)  (90,639.68) (157,452.61) 
Καταβεβληµένοι φόροι (181,318.06) (148,991.36)  (33,661.54) (110,343.55) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  (1,160,195.01)  (459,331.97)  (729,149.95)  (115,024.95) 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0.00 0.00 0.00 0.00 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  (71,380.83)  (478,910.58)  (47,249.38) (451,461.94) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 807.00 2,200.00 245.00 0.00 
Τόκοι εισπραχθέντες 0.00 0.00 0.00 0.00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0.00 0.00 0.00 0.00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (70,573.83)  (476,710.58)  (47,004.38)  (451,461.94) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0.00 0.00 0.00 0.00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1,340,791.64 0.00 758,187.49 0.00 
Εξοφλήσεις δανείων 0.00 (514,393.40) 0.00 (614,393.40) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεωλύσια) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Μερίσµατα πληρωθέντα (732.30) 0.00  (732.30) 0.00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 1,340,059.34  (514,393.40) 757,455.19  (614,393.40) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 109,290.50  (1,450,435.95)  (18,699.14)  (1,180,880.29) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2,951,459.16 4,312,169.87 720,683.72 1,859,538.41 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3,060,749.66 2,861,733.92 701,984.58 678,658.12 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ)
Όµιλος Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εταιρεία

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο
υπέρ το
άρτιο

Τακτικο
αποθεµατικό

Υπεραξία
αναπροσαρ
µογής αξίας
παγίων

Αποθεµατικά
φορολογικών

νόµων
Ειδικά

αποθεµατικά
Σύνολο

αποθεµατικών
Αποτελέσµατ
α εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την
1.1.2004  (µε τις
προηγούµενες
λογιστικές αρχές) 7,527,303.75 3,721,485.37 489,502.32 7,353,884.35 2,359,031.23 21,451,207.02 196,874.10 21,648,081.12

Προσαρµογές ∆.Π.Χ.Π. 2,446,332.06 -159,504.92 -2,359,031.23 -72,204.09 5,331,449.22 5,259,245.13
Υπόλοιπα την 1.1.2004
κατά ∆.Π.Χ.Π. 7,527,303.75 3,721,485.37 489,502.32 2,446,332.06 7,194,379.43 0.00 21,379,002.93 5,528,323.32 26,907,326.25
Αναλογία αποσβέσεων
επί της Υπεραξίας
αναπροσαρµογής
κτιρίων 0.00 -19,826.28 -19,826.28 19,826.28 0.00
Καθαρό αποτέλεσµα
περιόδου 0.00 -126,936.21 -126,936.21
Υπόλοιπο την
31.3.2004 7,527,303.75 3,721,485.37 489,502.32 2,426,505.78 7,194,379.43 0.00 21,359,176.65 5,421,213.39 26,780,390.04

Υπόλοιπο την 1.1.2005 7,527,303.75 3,721,485.37 489,502.32 2,373,635.68 7,194,379.43 21,306,306.55 5,520,263.97 26,826,570.52
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου 0.00 578,297.57 578,297.57
Αναλογία αποσβέσεων
επί της Υπεραξίας
αναπροσαρµογής
κτιρίων 0.00 -18,787.63 -18,787.63 18,787.63 0.00
Αναβαλόµενοι φόροι 82,707.24 82,707.24 82,707.24
Υπόλοιπο την
31.3.2005 7,527,303.75 3,721,485.37 489,502.32 2,437,555.29 7,194,379.43 0.00 21,370,226.16 6,117,349.17 27,487,575.33
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Όµιλος

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο
υπέρ το άρτιο

Τακτικο
αποθεµατικό

Υπεραξία
αναπροσαρµογής
αξίας παγίων

Ειδικά
αποθεµατικά

Αποθεµατικά
φορολογικών

νόµων
Σύνολο

αποθεµατικών
Αποτελέσµατα

εις νέον
∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2004
(µε τις προηγούµενες
λογιστικές αρχές) 7,527,303.75 3,721,485.37 503,709.45 2,359,031.23 7,476,260.98 21,587,790.78 -828,318.81 3,712,398.01 24,471,869.98
Προσαρµογές ∆.Π.Χ.Π. 2,446,332.06 -2,359,031.23 -159,504.92 -72,204.09 5,727,551.86 -66,126.03 5,589,221.74

Υπόλοιπα την 1.1.2004
τκατά ∆.Π.Χ.Π. 7,527,303.75 3,721,485.37 503,709.45 2,446,332.06 7,316,756.06 21,515,586.69 4,899,233.05 3,646,271.98 30,061,091.72
Καθαρό κέρδος περιόδου 0.00 1,877.54 283,819.54 285,697.08
Αναλογία αποσβέσεων επί
της Υπεραξίας
αναπροσαρµογής κτιρίων 0.00 -19,826.28 -19,826.28 19,826.28 0.00
Υπόλοιπο την 31.3.2004 7,527,303.75 3,721,485.37 503,709.45 2,426,505.78 7,316,756.06 21,495,760.41 4,920,936.87 3,930,091.52 30,346,788.80

Υπόλοιπο την 1.1.2005 7,527,303.75 3,721,485.37 505,429.78 2,373,635.68 7,316,756.06 21,444,610.64 4,787,479.04 3,487,673.32 29,719,763.00
Καθαρό κέρδος περιόδου 0.00 675,012.86 297,978.96 972,991.82
Αναβαλόµενοι φόροι 82,707.24 82,707.24 82,707.24
Αναλογία αποσβέσεων επί
της Υπεραξίας
αναπροσαρµογής κτιρίων 0.00 -18,787.62 -18,787.62 18,787.62 0.00
Υπόλοιπο την 31.3.2005 7,527,303.75 3,721,485.37 505,429.78 2,437,555.30 7,316,756.06 21,508,530.26 5,481,279.52 3,785,652.28 30,775,462.06
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο

Η Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ» µε
τον διακριτικό τίτλο «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» (εφεξής η‘‘Εταιρεία’’ ή η
‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο ‘‘Όµιλος’’) δραστηριοποιούνται
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, και η θυγατρική της εταιρεία «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.» έχει την
έδρα της στην οδό Γρ. Λαµπράκη στην Γλυφάδα Αθήνας. Ο όµιλος
απασχολεί συνολικά 354 άτοµα. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες
στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2005 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις
22. Ιουνίου 2005. Η θυγατρική εταιρεία η οποία περιελήφθηκε στις
επισυναπτόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου
περιγράφεται στη σηµείωση Β (ii).

Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία
τωνενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων αναλύονται παρακάτω:

i. 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 του Οµίλου. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη
Επιτροπή ∆ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. 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 εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία
έναρξης της εφαρµογής τους. Οι ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις είναι
βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Όµιλος σύµφωνα
µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, προσαρµοσµένες µε τις κατάλληλες
εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν µε τα ∆ΠΧΠ.
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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,
και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και
τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Αν και οι
συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της
∆ιοίκησης (του Οµίλου), τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.

ii. Ενοποίηση

(1) Βάση Ενοποίησης

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές
καταστάσεις της Μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας της. Παρακάτω
παρουσιάζεται η θυγατρική εταιρεία που περιλήφθηκε στην ενοποίηση µαζί
µε το ποσοστό συµµετοχής καθώς και τη δραστηριότητα της.

Εταιρεία Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα % Συµµετοχής
Οµίλου

ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. Ελλάδα
κατασκευή
ενδυµάτων 25,00%

(2) Θυγατρική εταιρεία

Η θυγατρική είναι επιχείρηση πάνω στις οποία ασκείται έλεγχος από την
µητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι
ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων,
λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον
έλεγχο επί της θυγατρικής Οι θυγατρική ενοποιείται πλήρως (ολική
ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτής και παύει
να ενοποιείται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η
χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος
αγοράς. Το κόστος απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία
της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή.
Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που συνιστούν µία επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά
την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού
συµµετοχής.



ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. -ΒΑΦΕΙΑ- ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.»
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

9

Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν,
κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης
είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που
αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στ’ αποτελέσµατα. ∆ιεταιρικές
συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από
συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι
απραγµατοποίητες ζηµιές, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη
αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές
αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο.

iii.  Πάγια 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 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
ακίνητων 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 στη ωφέλιµη
ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια                                                                  33 έτη
Μηχανήµατα και λοιπός
Μηχανολογικός εξοπλισµός:                        7 – 25 έτη
Μεταφορικά µέσα                                        5 – 20  έτη
Λοιπός εξοπλισµός                                       4 – 20 έτη
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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.

iv. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα λογισµικά προγράµµατα 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 ( 4 - 20 έτη). Επίσης τα δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της Θυγατρικής εταιρείας αφορούν το κόστος
σχεδιασµού νέων ενδυµάτων το οποίο αναγνωρίζεται ως κεφαλαιουχική
δαπάνη και αποσβένεται χρησιµοποιώντας  την σταθερή µέθοδο κατά την
διάρκεια της εµπορικής τους εκµετάλλευσης. ( 5 έτη)

v. 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 αποµείωσης 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).
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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
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.

vi. 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 τριµηνιαίου
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.

vii. 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 ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται. Το
ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
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viii. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις
καταθέσεις όψεως.

 ix. Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το προσαυξηµένο
εξωτερικό κόστος άµεσα αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών (εκτός από το
σχετικά µε την ενοποίηση επιχειρήσεων) εµφανίζεται στο κεφάλαιο
αφαιρετικά (πλην φόρων) του εισπρακτέου ποσού. Οι δαπάνες έκδοσης
µετοχών που σχετίζονται άµεσα µε ενοποίηση επιχειρήσεων
συµπεριλαµβάνονται στο κόστος κτήσης.

x. ∆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 του Οµίλου 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 αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της
περιόδου των δανείων.

xi. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών
των εταιρειών του Οµίλου 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.
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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 έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία
του Ισολογισµού.

xii. Παροχές σε εργαζοµένους

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2112/20 ο Όµιλος καταβάλλει αποζηµιώσεις
στους αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των
σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των
αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην
περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζηµίωσης
που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα
καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.

Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την
αποζηµίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων».
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την
καθορισµένη παροχή τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα
αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση
της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected
unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (4,1268%).
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 Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές
µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του
10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στ΄αποτελέσµατα µέσα
στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο
πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στ΄αποτελέσµατα
µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται
από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση
αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα µε την
σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. Οι βραχυπρόθεσµες παροχές
προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευµένες.

xiii. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν ο Όµιλος 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.

xiv. Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και
επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις
αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι
εύλογα εξασφαλισµένη.

(β) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση
το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό
κόστος της.
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(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.

xv. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα
καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα
έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά των αντίστοιχων
εξόδων.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία,
καταχωρούνται στο παθητικό ως υποχρέωση και µεταφέρονται στα έσοδα
σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των αντίστοιχων παγίων.

xvi. 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.

1. Πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων και δευτερεύοντες τοµέας
πληροφόρησης

Κατά την 31 Μαρτίου 2005 οι δραστηριότητες του Οµίλου συνιστούν έναν
επιχειρηµατικό τοµέα, αυτόν της παραγωγής και εµπορίας  πλεκτών
υφασµάτων, καθώς και την επεξεργασία αυτών είτε είναι ιδίας παραγωγής
είτε είναι παραγωγής τρίτων.. Οι πωλήσεις του Οµίλου γίνονται κυρίως στην
Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιανατολικής
Ευρώπης. Τα αποτελέσµατα µε βάσει την γεωγραφική κατανοµή των
πωλήσεων  κατά τις τρίµηνες περιόδους που έληξαν την 31 Μαρτίου 2004 και
31 Μαρτίου 2005 έχουν ως εξής:
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Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

Ελλάδα
Χώρες 

Ευρωπικής 
Λοιπές 
χώρες Σύνολο

Πωλήσεις προιόντων & λοιπών 
αποθεµάτων 6,232,871.39 5,361,690.59 1,124,604.22 12,719,166.20 

Πωλήσεις υπηρεσιών 461,287.52 461,287.52 
Μείον: ∆ιεταιρικές  πωλήσεις  (922,460.71)  (922,460.71)
Πωλήσεις σε τρίτους 5,771,698.20 5,361,690.59 1,124,604.22 12,257,993.01 

Μικτό κέρδος 1,457,068.94 
Άλλα έσοδα περιόδου 53,194.40 
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και 
διοίκησης)  (865,417.79)

Λειτουργικό αποτέλεσµα 644,845.55 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  (169,096.07)

Αποτελέσµατα προ φόρων 475,749.48 
Φόροι εισοδήµατος  (190,052.40)

Αποτελέσµατα µετά φόρων 285,697.08 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (283,819.54)

Καθαρό αποτέλεσµα Οµίλου 1,877.54 

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

Ελλάδα
Χώρες 

Ευρωπικής 
Λοιπές 
χώρες Σύνολο

Πωλήσεις προιόντων & 
λοιπών αποθεµάτων 4,717,182.47 5,387,841.03 1,092,515.27 11,197,538.77 
Πωλήσεις υπηρεσιών 580,953.15 21.00 580,974.15 
Μείον: ∆ιεταιρικές  πωλήσεις  (787,574.94)  (787,574.94)
Πωλήσεις σε τρίτους 4,510,560.68 5,387,862.03 1,092,515.27 10,990,937.98 
Μικτό κέρδος 1,360,822.33 
Άλλα έσοδα περιόδου 600,107.62 
Λειτουργικές δαπάνες 
(διάθεσης και διοίκησης)  (986,429.86)
Λειτουργικό αποτέλεσµα 974,500.09 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  (128,453.85)
Αποτελέσµατα προ φόρων 846,046.24 
Φόροι εισοδήµατος 126,945.58 
φόρων 972,991.82 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 297,978.96 
Οµίλου 675,012.86 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής
δραστηριότητας ως εξής:
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Α΄Τρίµηνο 2005 Α΄Τρίµηνο 2004
Κωδ. 173.0 Φινίρισµα υφαντουργικών προιόντων 563,938.86 460,900.96

Κωδ. 176.0
Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και 
υφασµάτων πλέξης κροσέ 5,350,180.44 5,882,753.02

Κωδ. 514.1 Εµπορία ειδών κλωστουφαντουργίας 71,625.45 661,300.15

Κωδ. 182.9
Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και 
εξαρτηµάτων ένδυσης 5,005,193.23 5,253,038.88
Σύνολο 10,990,937.98 12,257,993.01

2. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κίνηση Α' Τριµήνου 2005- Εταιρεία

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα
Μεταφορικά 

µέσα Έπιπλα

Ακιν. υπό 
εκτέλεση & 
προκ/λές Σύνολο

Κόστος κτήσης ή 
εκτίµησης
την 1.1.2005 230,000.00 8,789,615.52 30,472,945.15 264,847.61 1,181,998.58 0.00 40,939,406.86 
προσθήκες 
περιόδου 7,400.00 11,422.91 30,402.60 49,225.51 

µειώσεις περιόδου (2,171.68) (2,171.68)
υπόλοιπο 
31.3.2005 230,000.00 8,789,615.52 30,480,345.15 264,847.61 1,191,249.81 30,402.60 40,986,460.69 
Αποσβέσεις 0.00 
την 1.1.2005 260,694.66 8,488,954.43 59,922.23 290,872.07 9,100,443.39 
Περιόδου 70,929.91 367,970.31 4,042.35 14,174.36 457,116.93 

µειώσεις περιόδου (1,206.02) (1,206.02)
υπόλοιπο 
31.3.2005 331,624.57 8,856,924.74 63,964.58 303,840.41 0.00 9,556,354.30 
Αναπόσβεστη 
αξία 31.3.2005 230,000.00 8,457,990.95 21,623,420.41 200,883.03 887,409.40 30,402.60 31,430,106.39 

Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού 457.116,93 €, επιβάρυναν κατά ποσό
442.469,07 € το κόστος πωληθέντων, κατά ποσό 8.073,08 € τα έξοδα διοίκησης
και κατά ποσό 6.574,78 € τα έξοδα διάθεσης.
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Κίνηση Α' Τριµήνου 2005- Όµιλος

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα
Μεταφορικά 

µέσα Έπιπλα

Aκιν. υπό 
εκτέλεση & 
προκ/λές Σύνολο

Κόστος κτήσης ή 
εκτίµησης
την 1.1.2005 230,000.00 8,931,359.71 31,359,209.94 378,787.84 1,572,654.07 42,472,011.56 
προσθήκες 
περιόδου 30,079.36 12,875.00 30,402.60 73,356.96 

µειώσεις περιόδου (2,733.68) (2,733.68)
υπόλοιπο 
31.3.2005 230,000.00 8,931,359.71 31,389,289.30 378,787.84 1,582,795.39 30,402.60 42,542,634.84 
Αποσβέσεις 0.00 
την 1.1.2005 349,350.16 8,942,148.47 138,184.07 586,927.32 10,016,610.02 
Περιόδου 77,870.79 395,083.49 7,588.82 27,297.95 507,841.05 

µειώσεις περιόδου (1,206.02) (1,206.02)
υπόλοιπο 
31.3.2005 427,220.95 9,337,231.96 145,772.89 613,019.25 10,523,245.05 
Αναπόσβεστη 
αξία 31.3.2005 230,000.00 8,504,138.76 22,052,057.34 233,014.95 969,776.14 30,402.60 32,019,389.79 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την
31.12.2003 από ανεξάρτητους εκτιµητές . Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις
αγοραίες αξίες των ακινήτων . Το πλεόνασµα της αναπροσαρµογής καθαρό από
αναβαλλόµενους φόρους πιστώθηκε στα αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων.

Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού 507.841,05 €, επιβάρυναν κατά ποσό
480.522,40 € το κόστος πωληθέντων, κατά ποσό 16.168,28 € τα έξοδα διοίκησης
και κατά ποσό 11.150,37 € τα έξοδα διάθεσης.

3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορασθέντα λογισµικά
προγράµµατα και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας . Η κίνηση των σχετικών
λογαριασµών έχει ως εξής:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1./31.3.2005
∆ΑΠΑΝΕΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Κόστος κτήσης ή εκτίµησης
Υπόλοιπο έναρξης 325.564,02
Προσθήκες περιόδου 427,60
Υπόλοιπο λήξης 325.991,62
Αποσβέσεις
Στην αρχή της περιόδου 78.475,94
Της περιόδου 4.386,61
Υπόλοιπο λήξης 82.862,55
Αναπόσβεστη αξία 243.129,07

Από τις συνολικές αποσβέσεις της περιόδου 1.1/31.3.2005 ποσού 4.386,61 €,
ποσό 3.238,03 € επιβάρυνε το κόστος πωληθέντων, ποσό 1.114,28 € τις
δαπάνες διοίκησης και ποσό 34,30 € τις δαπάνες διάθεσης.

ΟΜΙΛΟΣ  1.1./31.3.2005

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

∆ΙΚΑΙΩΜ.
ΒΙΟΜΗΧ.
Ι∆ΙΟΚΤ. ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος κτήσης ή εκτίµησης
Υπόλοιπο έναρξης 410.166,63 291.521,76 701.688,39
Προσθήκες περιόδου 427,60 ------ 427,60
Υπόλοιπο λήξης 410.594,23 291.521,76 702.115,99
Αποσβέσεις
Στην αρχή της περιόδου 160.978,98 235.438,57 396.417,55
Της περιόδου 4.618,22 4.824,17 9.442,39
Υπόλοιπο λήξης 165.597,20 240.262,74 405.859,94
Αναπόσβεστη αξία 244.997,03 51.259,02 296.265,05

Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού 9.442,39 €, επιβάρυναν κατά ποσό
8.062,20 € το κόστος πωληθέντων, κατά ποσό 1.345,89 € τα έξοδα διοίκησης και
κατά ποσό 34,30 € τα έξοδα διάθεσης.

4. Επενδύσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.

Οι επενδύσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004

Συµµετοχή στην εταιρεια
«ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.»
(Εµφάνιση στην αξία κτήσης) - - 1.485.659,92 1.485.659,92
Συµµετοχή στην εταιρεια
«ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
(εµφάνιση στην τιµή
ρευστοποίησης βάσει
ιδιωτικού συµφωνητικού) 821.717,00 821.717.00 821.717,00 821.717,00

821.717,00 821.717.00 2.307.376,92 2.307.376,92
Εγγυήσεις ∆ΕΗ και λοιπές
εγγυήσεις 89.938,55 90.437.45 71.203,62 71.702,52
Σύνολο 911.655,55 912.154.45 2.378.580,54 2.379.079,44

Η αξία κτήσης της συµµετοχής στην εταιρεία «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.»,  την
31.3.2005, ανέρχεται στο ποσό των 1.485.659,82 €, ενώ η αξία της
συµµετοχής η οποία προκύπτει από την εσωτερική λογιστική της αξία
ανέρχεται στο ποσό των 1.229.265,99 €.
Η αξία κτήσης της συµµετοχής στην Εταιρεία «ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», την
31.3.2005, ανέρχεται στο ποσό των 1.238.596,50 €.  Με απόφαση της
Έκτακτης Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 1.9.2003, εγκρίθηκε σχέδιο
σύµβασης πώλησης των µετοχών της συµµετοχής ( µε ποσοστό 20%) στην
εταιρεία «Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και µε απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας
στις 8.9.2003 αποφασίσθηκε η πώληση της συµµετοχής στον Χαράλαµπο
Ξανθόπουλο, αντί τιµήµατος 821.717,00 € στην οποία τιµή και αποτιµήθηκε,
η οποία θα ολοκληρωθεί µε την ολοσχερή εξόφληση του τιµήµατος που
συµφωνήθηκε.

5. Αποθέµατα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004

Εµπορεύµατα 64,25 64,25
Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή 2.208.613,99 2.054.912,80 1.303.046,32 1.279.729,78
Παραγωγή σε εξέλιξη 2.433.741,27 2.306.658,39 841.901,92 890.230,05

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 6.910.077,19 6.944.313,99 3.259.397,66 2.826.480,48
Σύνολο 11.552.496,70 11.305.949,43 5.404.345,90 4.996.440,31
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Το κόστος των αποθεµάτων της Εταιρείας που επιβάρυνε το κόστος
πωληθέντων στην κατάσταση του Λογαριασµού των Αποτελεσµάτων
ανέρχεται στο ποσό των 4.085.824,47 € για την περίοδο 1.1/31.3.2005 και στο
ποσό των 19.071.992,03 € για την χρήση 2004.

Αντίστοιχα, το κόστος των αποθεµάτων του Οµίλου που επιβάρυνε το κόστος
πωληθέντων στην κατάσταση του Λογαριασµού των Αποτελεσµάτων
ανέρχεται στο ποσό των 5.825.545,77 € για την περίοδο 1.1/31.3.2005 και στο
ποσό των 27.413.410,27 € για την χρήση 2004.

Μέχρι 31.3.2005 έχει σχηµατισθεί,  για την Εταιρεία, πρόβλεψη συνολικού
ποσού 465.359,60 € για απαξίωση των αποθεµάτων, εκ της οποίας ποσό
11.024,33 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1/ 31.3.2005, ενώ για
τον Όµιλο έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για απαξίωση των αποθεµάτων ποσού
847.859,60 € εκ της οποίας ποσό 36.524,33 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της
περιόδου 1.1/ 31.3.2005

6. Απαιτήσεις

31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004
Πελάτες 8,378,682.83 6,652,156.49 6,427,109.64 6,308,366.20
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (918,747.00) (914,601.84) (816,760.00) (812,614.84)

7,459,935.83 5,737,554.65 5,610,349.64 5,495,751.36
Επιταγές εισπρακτέες 4,243,709.94 3,483,064.81 5,363,698.94 4,356,053.81
Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες 17,682.29 17,682.29
Προκαταβολές 1,370,814.19 1,745,495.03 96,756.01 139,762.77
Λοιποί χρεώστες 1,062,918.36 1,857,265.52 761,454.20 1,451,302.74
Έξοδα εποµένων χρήσεων 101,288.49 17,271.62 87,113.87 3,097.00
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 11,846.97 11,846.97 44,617.50

14,268,196.07 12,870,180.89 11,919,372.66 11,490,585.18

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 ο Όµιλος έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός
κίνδυνος διασπείρεται.
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7. Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις

Οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις αφορούν την αξία των χρεογράφων εισηγµένων
στο Χ.Α.Α., όπως προκύπτει από τις επίσηµες τιµές κλεισίµατος στην λήξη της
αντίστοιχης περιόδου. Αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους και οι µεταβολές που
προκύπτουν καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα της χρήσεως. Η αξία κτήσης των
ανωτέρω χρεογράφων ανέρχεται στο ποσό των 3.799.529,96 € την 31.3.2005.
Από την αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων την 31.3.2005, προέκυψε κέρδος
ποσού 411.953,58 € µε το οποίο επηρεάσθηκαν τα Αποτελέσµατα της περιόδου.

8. Ταµειακά διαθέσιµα

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της
Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες  σε πρώτη ζήτηση.

9. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004
Προµηθευτές 5,815,262.92 5,660,816.33 3,877,939.75 3,408,873.77
Γραµµάτια πληρωτέα 122,380.50 300,359.05 36,548.63 37,696.61
Επιταγές πληρωτέες 4,083,658.87 3,637,058.46 3,254,952.30 3,143,619.91
Κοινωνικές ασφαλίσεις 193,983.37 386,489.94 155,923.35 319,266.89
∆ουλευµένοι τόκοι και έξοδα 495,604.33 83,904.88 482,350.71 70,651.26
Προκαταβολές 49,262.09 80,916.06 47,306.05 78,960.02
Λοιπές υποχρεώσεις 221,419.00 1,021,261.14 161,365.90 1,006,533.74

10,981,571.08 11,170,805.86 8,016,386.69 8,065,602.20

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10. ∆άνεια

31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004
Μακροπρόθεσµα τραπεζικά  
δάνεια 1,078,847.76 1,272,031.96 1,078,847.76 1,272,031.96
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια  10,184,659.60 8,299,536.05 6,495,660.55 5,193,141.15
Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα 
στους επόµενους 12 µήνες 767,542.83 1,118,690.54 767,542.83 1,118,690.54

10,952,202.43 9,418,226.59 7,263,203.38 6,311,831.69
Σύνολο δανείων 12,031,050.19 10,690,258.55 8,342,051.14 7,583,863.65

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Το µακροπρόθεσµο δάνειο ποσού 700.000 €  έχει ληφθεί από την εταιρεία για
την χρηµατοδότηση της απόκτησης µηχανολογικού εξοπλισµού. Η
αποπληρωµή προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σε 7 ισόποσες τριµηνιαίες
δόσεις των 100.000 € η κάθε µία, µε τελευταία καταβολή στις 18.10.2006. Το
επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και ισούται µε το επιτόκιο euribor
προσαυξηµένο κατά ποσοστό 1,75%.

Το µακροπρόθεσµο δάνειο ποσού 1.146.390,59 €  έχει ληφθεί από την
εταιρεία για την αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Η
αποπληρωµή του προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σε 12 τριµηνιαίες δόσεις
µε τελευταία δόση στις 9.3.2008. Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο
και ισούται µε το επιτόκιο euribor προσαυξηµένο κατά ποσοστό 1,75%.

Για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων ποσού 2.595.256,14 € την
31.3.2005 έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων του Οµίλου υποθήκες και
προσηµειώσεις υποθηκών  ποσού 1.761.115,00 €  και έχουν ενεχυριασθεί
χρεόγραφα αξίας αποτίµησης στις 31.3.2005 ποσού 1.180.393,88 €.

11. Προβλέψεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004

-Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόµενους µετά την έξοδο από
την υπηρεσία 368.249,21 363.567,96 310.915,75 310.915,75
- Προβλέψεις φόρων ανέλεγκτων
χρήσεων 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
  Σύνολο 468.249,21 463.567,96 410.915,75 410.915,75

Η  υποχρέωση της Εταιρείας και του Οµίλου προς τους εργαζόµενους, για την
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του
καθενός, προσµετρείται 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. Το χρησιµοποιούµενο
ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (4,1268%) είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, των  οµολόγων του Ελληνικού δηµοσίου.
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Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Αριθµός ατόµων
Μισθωτοί 147 146 96 97
Ηµεροµίσθιοι 207 246 183 221
Σύνολο 354 392 279 318

Κόςτος 1.700.170,11 1.705.499,49 1.337.449,54 1.390.922,65

12.Μετοχικο κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 7.527.303,75 €, διαιρείται σε
10.311.375 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,73 € εκάστη. Με
την από 25.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
αποφασίσθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 3.145.268,11 € προς
συµψηφισµό των ζηµιών που προέρχονταν από αποτίµηση συµµετοχών και
χρεογράφων και ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό
µε κεφαλαιοποίηση ποσού 37.901,68 € που προερχόταν από την µετατροπή και
στρογγυλοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου σε € και ποσό 3.107.366,43 € από
τον λογαριασµό «∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».

13. Φόροι εισοδήµατος

Η φορολογία εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Φόρος εισοδήµατος περιόδου 203.775,56 223.673,59 - -
Αναβαλλόµενος φόρος (330.721,14) (33.621,19) (336.289,69) (13.715,48)
(Έσοδο)-Έξοδο Φόρου εισοδήµατος (126.945,58) 190.052,40 (336.289,69) (13.715,48)
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Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον
φορολογικό συντελεστή της
Εταιρείας ( 2005: 32%, 2004:35%) 270.734,80 166.512,32 77.442,52 (49.228,08)
∆απάνες µη εκπιπτόµενες 4.181,96 23.540,08 3.346,44 35.512,60
Αφορολόγητα έσοδα (Από
χρεόγραφα) (131.825,15) - (131.825,15) -
∆ιαφορά αναβαλλόµενων φόρων
λόγω αλλαγής συντελεστή από 35%
σε 32% (270.037,19) - (285.253,50) -
(Έσοδο)- Έξοδο φόρου εισοδήµατος (126.945,58) 190.052,40 (336.289,69) (13.715,48)

Το ποσό των φόρων έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας τους πραγµατικούς
φορολογικούς συντελεστές των προηγούµενων χρήσεων. Η ∆ιοίκηση του
Οµίλου έχει συνεπή σχεδιασµό να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση
στηριζόµενη στα κίνητρα που παρέχει η φορολογική νοµοθεσία. Οι µη
εκπιπτόµενες δαπάνες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις οι οποίες
αναµορφώνονται από την ∆ιοίκηση κατά τον υπολογισµό του φόρου
εισοδήµατος.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις
αναβαλλόµενες φορογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό
δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική
αρχή.

Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις 2.314.151.53 1.805.438,88 2.140.677,11 1.718.544,17
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις (6.016.074.81) (5.748.789,08) (6.014.555,50) (5.729.275,18)

(3.701.923.28) (3.943.350,20) (3.873.878,39) (4.010.731,01)
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Α’ Τρίµηνο

2005
Α’ Τρίµηνο

2004
Υπόλοιπο έναρξης (4.115.351,66) (3.976.971,39) (4.292.875,32) (4.024.446,49)
Φόρος Αποτελεσµάτων 330.721,14 33.621,19 336.289,69 13.715,48
Φόρος Ιδίων Κεφαλαίων 82.707,24 - 82.707,24 -
Υπόλοιπο τέλους (3.701.923,28) (3.943.350,20) (3.873.878,39) (4.019.731,01)

Ο αναβαλλόµενος φόρος που χρεώθηκε απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια του Α΄
Τριµήνου 2005 αφορά την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση από τη
διαφορά αναπροσαρµογής ακινήτων που µειώθηκε κατά ποσό 82.707,24 €,
λόγω αλλαγής συντελεστή φορολογίας από 35% σε 32%,  µε ισόποση αύξηση
του Αποθεµατικού των Ιδίων κεφαλαίων από τη ∆ιαφορά επανεκτίµησης.

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998 και η
θυγατρική  ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε µέχρι και τη χρήση  1998.  Για τις ανέλεγκτες
χρήσεις η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ∆ιαφορές φορολογικού
ελέγχου ανερχόµενη στο ποσό των 100.000,00 €.

Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση κατά το Α’
τρίµηνο του 2005 για τον Όµιλο, έχει ως εξής:

Υπόλοιπο
έναρξης

Χρεώσεις (-)/
πιστώσεις

Αποτελεσµάτων

Χρεώσεις (-)/
πιστώσεις
Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο
τέλους

Προβλέψεις επισφαλών 320.110,64 (36.955,78) 283.154,86
∆ιαγραφές άυλων στοιχείων 438,93 (75,99) 362,94
Αποζηµιώσεις προσωπικού 121.630,24 (8.927,44) 112.702,80
Πιστωτικές Συναλ/κές διαφορές (3.425,93) 290,56 (3.135,37)
Αναπροσαρµογή παγίων (1.066.783,71) (8.914,98) 82.707,24 (992.991,45)
Προσαρµογή αξίας αποθεµάτων 321.919,60 (5.919,39) 316.000,21
Προσαρµογή αποσβέσεων (5.280.708,18) 260.760,20 (5.019.947,98)
Προσαρµογή κρατικών επιχ/σεων 1.236.827,12 (65.517,69) 1.171.309,43
Επί φορολογικών ζηµιών 234.639,63 195.981,65 430.621,28

(4.115.351,66) 330.721,14 82.707,24 (3.701.923,28)

14. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεµένα Πρόσωπα.

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεόµενες εταιρείες,
την 31.3.2005 έχουν ως εξής:
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Εταιρεια
Αγορές

1.1./31.3.2005
Πωλήσεις

1.1/31.3.2005
Απαιτήσεις
31.3.2005

Υποχρεώσεις
31.3.2005

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 200.228.93 127.958.11
ΑΡΑΞ Α.Ε. 10.111.18 9.141.21 12.249.31
Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.368,83
      Σύνολο 10.111.18 209.370.14 129.326.94 12.249.31

-Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 31.3.2005 συµµετέχει στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 32,94 %.
-Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας «ΑΡΑΞ Α.Ε.», είναι η
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρείας κα Ελένη ∆. Ανεζουλάκη και
Αντιπρόεδρος της είναι ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας
κος Ιωάννης ∆. Ανεζουλάκης.
-Η Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Χ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε», την 31.3.2005, µε ποσοστό 20%.

Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής:

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας
- Ακαθάριστες αποδοχές 28,668.42 27,555.18
- Εργοδοτικές εισφορές 3,675.48 3,613.31

32,343.90 31,168.49
Μη εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 24,000.00 24,000.00
Σύνολο 56,343.90 55,168.49

31.3.2005 31.3.2004
Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. --------- ---------
Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ. --------- ---------

15. Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες
οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει και δηµοσιεύει ο Όµιλος σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. ∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των
συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση, η
αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου έγινε ουσιαστικά την 31
.εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών
καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα
µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας.
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Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν:

- Την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο
παρελθόν και αποσβένονταν τµηµατικά,

- Την προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή τους.

-  Την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και του
Οµίλου προς τους εργαζόµενους, σε σχέση µε την µελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός.

-  Την µεταφορά των «µη δεδουλευµένων» κρατικών επιχορηγήσεων από τα
ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις και της απεικόνισής τους ως εσόδων
εποµένων χρήσεων.

- Την λογιστική αναγνώριση των επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης
φορολογίας.

- Την προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων ( πρόβλεψη για επισφαλείς )
- Την προσαρµογή της αξίας των ακίνητων αποθεµάτων µε βάση την

εκτιµώµενη τιµή ρευστοποίησης τους.
- Την προσαρµογή της αξίας των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.
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01/01/2005 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2004

Ίδια κεφάλαια, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. (µετά τα 
δικαιώµατα µειοψηφίας) 23,116,672.85 24,471,869.98 20,311,938.23 21,648,081.12
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων :
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα Ίδια 
κεφάλαια στα έσοδα εποµένων χρήσεων -1,614,993.92 -2,328,792.34 -1,614,993.92 -2,328,792.34
Επίδραση των προσαρµογών της αξίας των παγίων 
επί των αποθεµατικών (συµπεριλαµβανόµενου του 
αναβαλλόµενου φόρου) 1,846,807.39 2,446,332.06 1,846,807.39 2,446,332.06
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων, από 
την απόσβεση ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους  
(συµπεριλαµβανόµενου του αναβαλλόµενου φόρου) 9,941,391.84 8,354,376.02 9,941,391.84 8,354,376.02
Προσαρµογή των αναπόσβεστων µελλοντικών 
εσόδων από κρατικές επιχορηγήσεις, λόγω της 
προσαρµογής των συντελεστών απόσβεσης 
ενσώµατων παγίων  (συµπεριλαµβανόµενου του -2,296,964.65 -2,042,370.98 -2,296,964.65 -2,042,370.98
Απόσβεση εξόδων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο 
παρελθόν (συµπεριλαµβανόµενου του αναβαλλόµενου 
φόρου) -815.18 -214,966.11 -607.77 -214,966.08
Αναγνώριση µακροχρόνιας υποχρέωσης για 
αποζηµίωση των εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης 
(συµπεριλαµβανόµενου του αναβαλλόµενου φόρου) -225,884.74 -220,642.67 -191,660.80 -181,803.82
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς) 
(συµπεριλαµβανόµενου του αναβαλλόµενου φόρου) -594,491.20 -380,133.76 -528,199.65 -416,373.85
Προσαρµογή της αξίας των αποθεµάτων 
(συµπεριλαµβανόµενου του αναβαλλόµενου φόρου) -597,850.70 -247,902.00 -365,800.70 -160,152.00
Μετάθεση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισή τους 0.00 309,341.25 0.00 309,341.25
Προσαρµογή της αξίας Συµµετοχής σε Συγγενή 
επιχείρηση σε αξία ρευστοποίησης 1,265.16 1,265.16 -416,879.50 -416,879.50
Αναγνώριση κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές 
που  προέρχονται από αποτίµηση υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων σε Ξ.Ν.(συµπεριλαµβανόµενου του 
αναβαλλόµενου φόρου) 6,362.45 18,854.79 3,276.35 16,674.05
Προσαρµογή της αξίας των Χρεογράφων σε τρέχουσες 
τιµές 3,624.07 -6,139.68 3,624.07 -6,139.68
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επί φορολογικών 
ζηµιών 234,639.63  - 234,639.63  -
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00
Σύνολο προσαρµογών 6,603,090.15 5,589,221.74 6,514,632.29 5,259,245.13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, κατά τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα 29,719,763.00 30,061,091.72 26,826,570.52 26,907,326.25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΜΑΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)

ΠΟΣΑ  ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α΄Τρίµηνο 2004 Α΄Τρίµηνο 2004

Αποτέλεσµα όπως είχε προγενέστερα 
απεικονισθεί µε τα Ε.Λ.Π. 24,544.95 -614,522.45
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων :
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων 
παγίων, από την απόσβεση ανάλογα µε 
την ωφέλιµη ζωή τους  649,576.92 649,576.92
Προσαρµογή κρατικών επιχορηγήσεων,  
λόγω µεταφοράς στα έσοδα  σύµφωνα  
µε την προσαρµοσµένη ωφέλιµη ζωή 
των επιχ/ντων παγίων -130,463.62 -130,463.62
Απόσβεση εξόδων που είχαν 
κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν 57,757.64 58,172.71
Αναγνώριση µακροχρόνιας υποχρέωσης 
για αποζηµίωση των εργαζοµένων λόγω 
συνταξιοδότησης -10,930.42 -7,827.00
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων 
(επισφαλείς) -3,480.10 -3,480.10
Προσαρµογή της αξίας των αποθεµάτων -74,717.63 -58,924.87
Προσαρµογή της αξίας των Χρεογράφων 
σε τρέχουσες τιµές -33,183.28 -33,183.28
Επίπτωση αναβαλλόµενης φορολογίας -190,052.40 13,715.48
Φόρος υπεραξίας που λογ/κε σε µείωση 
της διαφοράς επανεκτίµησης
Συναλλαγµατικές διαφορές που  
προέρχονται από αποτίµηση 
υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε Ξ.Ν. -3,354.98 0.00
Σύνολο προσαρµογών 261,152.13 487,586.24
Καθαρά αποτέλεσµα,(µετά φόρων και 
δικαιωµάτων µειοψηφίας), κατά τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 285,697.08 -126,936.21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)

ΠΟΣΑ  ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ
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16. Ενδεχόµενα
Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές
εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από
ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

17. Κέρδη – (Ζηµίες) ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη- (ζηµίες) προκύπτουν από την διαίρεση του κέρδους-
(ζηµίας) που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής µε το µέσο όρο των
κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας.

18. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα.

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του
Ισολογισµού της 31ης Μαρτίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν είτε την
Εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                       Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ            ΕΛΕΝΗ ∆. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΛΗ
Α.∆.Τ.  Χ 886843                                               Α.∆.Τ.  Ζ 879502

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ∆ΙΥΘΥΝΤΗΣ            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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