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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

∆ηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε οτι

Α) οι συννηµένες εξαµηνιαίες, εταιρικές και ενοποιηµένες, συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις

της «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» για την περίοδο

01/01/2010-30/6/2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34, απεικονίζουν κατά

τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα

αποτελέσµατα χρήσεως  της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην

ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του

άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και

Β) ότι η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Νέα Σάντα Κιλκίς  26 Αυγούστου 2010
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ “ΦΙΕΡΑΤΕΞ”

περιόδου από 1
η
 Ιανουαρίου 2010 έως 30

η
 Ιουνίου 2010.

(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του νόµου 3556/2007 και τις επ’αυτού

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Ο όµιλος αποτελείται από α) την εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ

– ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ “ΦΙΕΡΑΤΕΞ” και β) την συγγενή εταιρεία ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. στην οποία η

εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο κατά 25% και ενοποιείται µε την µέθοδο της Καθαρής

Θεσης στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του οµίλου και

της εταιρίας ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ “ΦΙΕΡΑΤΕΞ”, για το πρώτο

εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περίοδο και

είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, περιγράφονται οι προοπτικές και οι κυριότεροι

κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η εταιρία και η συγγενής της ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στο

δεύτερο εξάµηνο και τέλος παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των

συνδεδεµένων µε αυτών µερών.

Ι. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ.
Η εξεταζόµενη περίοδος χαρακτηρίζεται από την αύξηση του κύκλου εργασιών και την διατήρηση

των ζηµιών στα αποτελέσµατα. Όµως η µείωση του ρυθµού αύξησης των ζηµιών σε σύγκριση µε

αυτές του ά τριµήνου και η σηµαντική µείωσή τους σε σύγκριση µε αυτές της αντίστοιχης περιόδου

του προηγούµενου έτους, αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης για µείωση του κόστους

αποδίδουν και θα συνεχίσουν να αποδίδουν στο µέλλον µε στόχο την επαναφορά της εταιρίας 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

περιόδου.

Πιο αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της περιόδου ανήλθε σε 12,1 εκ. ευρώ έναντι 11,5 εκ. ευρώ την

αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας αύξηση 0,6 εκ. ευρώ ή ποσοστό 4,7%.

Το µικτό κέρδος ανήλθε σε 787χιλ. ευρώ έναντι 162 χιλ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 625 χιλ.

ευρώ. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης συνολικά ανήλθαν σε 1,17 εκ. ευρώ έναντι 1,5 εκ. ευρώ

την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση 303 χιλ. ευρώ. Το

χρηµατοοικονοµικό κόστος ανήλθε σε 141 χιλ. ευρώ έναντι 150 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο

της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση 9 χιλ. ευρώ. Η µείωση αυτή οφείλεται στην

µείωση των επιτοκίων του euribor. Από την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

διαθέσιµων για πώληση η εταιρία κατέγραψε ζηµιά 285 χιλ. τα οποία συµπεριλαµβάνονται στα

Λοιπά συνολικά έσοδα. Τα αποτελέσµατα της εταιρείας µετά από φόρους ανήλθαν σε ζηµίες 435

χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 1.162,8 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ενώ

του Οµίλου σε ζηµίες  518,3 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 1.206,6 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της

προηγούµενης χρήσης. Τέλος το αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθε σε κέρδος 777,0 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 61,0

χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα έχουν

επιβαρυνθεί κατά ποσό 83,03 χιλ εξαιτίας των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων της συγγενής εταιρείας

ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. στην οποία και συµµετέχει η εταιρεία κατά 25%.

Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Εταιρείας 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 Μεταβολή %

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin) 6,50% 1,40% 5,10%

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων αποσβέσεων

(E.B.I.T.D.A.) 6,42% -0,53% 6,95%

Κέρδη Εκµετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.) -1,13% -9,08% 7,95%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.) -2,12% -11,94% 9,81%

Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.) -3,60% -10,06% 6,47%

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

Στην παρούσα άσχηµη οικονοµική συγκυρία βασικός στόχος των περισσοτέρων επιχειρήσεων είναι

η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την θέση τους

στην αγορά και να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που εµφανίζονται. Η διοίκηση της εταιρίας κατά

το πρώτο εξάµηνο του έτους ανανέωσε και επέκτεινε τις δανειακές συµβάσεις µε τις

συνεργαζόµενες τράπεζες αυξάνοντας παράλληλα τα πιστωτικά όρια για κεφάλαια κίνησης.

Επίσης στις 17/03/2010 η εταιρία εισέπραξε το ποσό των 45 χιλ. ευρώ έναντι της προκαταβολής

της επιχορήγησης του πρώτου επενδυτικού σχεδίου το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του

επενδυτικού νόµου 3299/2004. Το υπόλοιπο της επιχορήγησης ποσό 225 χιλ. ευρώ αναµένεται να

εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Για το δεύτερο σχέδιο, εγκεκριµένου προϋπολογισµού 3,6

εκ. ευρώ στο οποίο έχει πραγµατοποιηθεί δαπάνη 1,85 εκ ευρώ έχει ορισθεί ηµεροµηνία ελέγχου

από τα αρµόδια όργανα η 01/09/2010 και η καταβολή της επιχορήγησης αναµένεται να

ακολουθήσει µετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που συγκλήθηκε στις 30.06.2010 εκτός των

άλλων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, αποφάσισε την µεταφορά ποσού 480.263,16 ευρώ από

τον λογαριασµό «Αφορολόγητα Αποθεµατικά» στον λογαριασµό «Ειδικό φορολογηµένο

αποθεµατικό για κάλυψη ίδιας συµµετοχής νόµου 3299/2004» για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής

επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004.

ΙΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Προοπτικές

Η οικονοµική ανάκαµψη που εµφανίζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνουν την

προοπτική των πωλήσεων για το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Παράλληλα η πτώση της ισοτιµίας

του ευρώ µε το δολάριο σε επίπεδα κάτω του 1,30 βελτιώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των

ευρωπαϊκών προϊόντων σε σχέση µε αυτά των ανταγωνιστών  από την εγγύς και άπω ανατολή.

Κίνδυνοι σχετικά µε τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο Όµιλος
Ο όµιλος  δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης. Ένα

κατ’ εξοχή παγκοσµιοποιηµένο κλάδο που οι ανατροπές και οι εξελίξεις  δεν µπορούν να

ελεγχθούν ή να προβλεφθούν.

Κίνδυνος µπορεί να υπάρξει για τον όµιλο από την πιθανή έλλειψη την βασικής πρώτης ύλης του

βαµβακιού και την συνακόλουθη σηµαντική αύξηση της τιµής του. Ο όµιλος αντιµετωπίζει την

πιθανότητα του κινδύνου της έλλειψης διατηρώντας αποθέµατα ικανά να συνεχίσουν την

παραγωγή για 4-5 µήνες. Επιπλέον ο όµιλος παράγει κατόπιν παραγγελίας και µε τον τρόπο αυτό

µηδενίζει τον κίνδυνο της σηµαντικής αύξησης των τιµών της βασικής πρώτης ύλης.

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
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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 υπηρεσία προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς

κινδύνους, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν τους συγκεκριµένους κινδύνους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του

κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων.

Κίνδυνος της Αγοράς
ι) Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι.

Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι αµελητέα καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιες οι

συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά του ευρώ.

ii) Κίνδυνος τιµής

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των ά υλών (κυρίως νήµα) που αγοράζει, των εξόδων

για επεξεργασία από τρίτους και των προιόντων που πουλάει (κυρίως υφάσµατα βαµµένα και

εκρού). Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται κυρίως 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

Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός της εταιρείας που την 30.06.2010 ανερχόταν σε 828.622 ευρώ και ο

βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας, που την 30.06.2010 ανερχόταν σε 4.725.508

ευρώ, εκτοκίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Ο πίνακας στην σηµείωση 23 των οικονοµικών

καταστάσεων παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των ιδίων

κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +2% ή -2%.

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός δεν θα µεταβληθεί σηµαντικά

στο τέλος της χρήσης. Οι όποιες επιπτώσεις από τον επιτοκιακό κίνδυνο, ενόψει της διαφαινόµενης

στασιµότητας ως προς το θέµα των τυχόν αυξήσεων ή µειώσεων επιτοκίων αναµένεται να είναι

περιορισµένες κατά το Β΄ εξάµηνο της χρήσης 2010, και σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω κίνδυνος

αξιολογείται ως ελεγχόµενος από την διοίκηση της Εταιρείας.

Πιστωτικοί κίνδυνοι.

Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που προέρχονται από την µη είσπραξη υπολοίπων

πελατών, σύµφωνα µε τις προσυµφωνηµένες ηµέρες πίστωσης ανά πελάτη. Η εταιρεία εφαρµόζει

µε συνέπεια σαφή πιστωτικοί πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση,

ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Για τους

πελάτες εσωτερικού οι ηµέρες πίστωσης κυµαίνονται µεταξύ των 120 και 180 ηµερών και για τους

πελάτες εξωτερικού µεταξύ 60 και 150 ηµερών. Οι ηµέρες πίστωσης τηρούνται από την

συντριπτική πλειοψηφία των πελατών και για τους πελάτες σε καθυστέρηση έχει σχηµατιστεί

επαρκής πρόβλεψη ύψους 1.428.278 ευρώ.

Επίσης το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζεται επαρκώς µέσω ασφαλιστικής

εταιρίας.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών

ταµειακών διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων σε τραπεζικούς οργανισµούς.

Κεφαλαιουχικός Κίνδυνος
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Ο σκοπός του Οµίλου 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.

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το

καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο

συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως

εµφανίζονται στον  ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο

υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. Πιο

συγκεκριµένα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Συνολικός ∆ανεισµός 5.554.130 4.847.175 5.554.130 4.847.175

Μείον: Χρηµατικά
διαθέσιµα

(365.089) (862.598) (365.089) (862.598)

Καθαρό χρέος 5.189.042 3.984.577 5.189.042 3.984.577

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 24.190.719 24.850.056 25.197.273 25.773.576

Σύνολο κεφαλαίου 29.379.761 28.834.633 30.386.314 29.758.153

Συντελεστής µόχλευσης 17,66% 13,82% 17,08% 13,39%

IV. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΈΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα στην διάρκεια του

πρώτου εξαµήνου της χρήσης 2010, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,

δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη

διάρκεια της προηγούµενης χρήσης 2009 και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την

χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρίας και τις επιδόσεις της εταιρίας κατά το πρώτο εξάµηνο του

τρέχοντος έτους.

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεόµενες εταιρείες, την 30.6.2010 και

30.6.2009 έχουν ως εξής:

Εταιρεια Αγορές

1.1. - 30.6.2010

Πωλήσεις

 1.1. - 30.6.2010

Απαιτήσεις

30.6.2010

Υποχρεώσεις

30.6.2010

ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. 194.707,93 604.354,36 1.151.327,02 62.600,85

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 117.098,89

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 27.600,53

Σύνολο 194.707,93 604.354,36 1.151.327,02 207.300,27

Εταιρεια Αγορές

1.1./30.6.2009

Πωλήσεις

1.1/30.6.2009

Απαιτήσεις

30.6.2009

Υποχρεώσεις

30.6.2009

ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. 0,00 413.836,99 722.691,23 0,00

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 0,00 154.450,87 281.549,76

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 27.600,53

Σύνολο 0,00 413.836,99 877.142,10 309.150,29

-Η ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. αποτελεί συγγενής εταιρεία.

-Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 30.6.2010 συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε

ποσοστό 33,69 %. Οι βασικοί µέτοχοι της «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.» είναι οι ίδιοι µε αυτούς της

εταιρείας.

-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.

-Οι πωλήσεις στην ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ αφορούν πωλήσεις έτοιµων προιόντων.
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Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης της εταιρείας καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής:

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.1.- 30.6.2010 1.1.- 30.6.2009

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας

- Ακαθάριστες αποδοχές 33.281,27 33.226,26

- Εργοδοτικές εισφορές 4.350,72 4.342,02

37.631,99 37.568,28

Με σχέση παροχής ανεξ. Υπηρεσιών 96.000,00 96.000,00

Σύνολο 133.631,99 133.568,28

30.6.2010 30.6.2009

Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. 0 0

Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ. 0 0

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Νέα Σάντα  Κιλκίς,  26 Αυγούστου  2010

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

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

Α.Ε.»

Εισαγωγή

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση

χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» (η Εταιρεία) και της συγγενής της (ο Όµιλος), της 30ης Ιουνίου 2010 και τις

σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών

καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία,

καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας

οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές

Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της

ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος Επισκόπησης

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410

«Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης

συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα

για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων

διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του

ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη

δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα

σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την

παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
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Συµπέρασµα

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε

στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη

συνηµµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

                                                   Θεσσαλονίκη,  27 Αυγούστου 2010

  Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε                                           Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 Πατησίων 81 & Χέυδεν 8
       Αθήνα, ΤΚ 104-34                                        Βασιλειάδου Αντ. Μαργαρίτα-Κωνσταντία

       Α.Μ. ΣΟΕΛ 111                                                            Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.

ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ “ΦΙΕΡΑΤΕΞ” την 26η Αυγούστου 2010 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

µε την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο στη διεύθυνση www.fieratex.gr. Επισηµαίνεται ότι τα

δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον

αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν την

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του

Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς. Επίσης

επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά

στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 12 25.370.470 26.394.859 25.370.470 26.394.859

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 13 22.155 20.436 22.155 20.436

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 14 229.106 312.140 1.235.660 1.235.660

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15 70.840 70.840 70.840 70.840

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 25.692.571 26.798.274 26.699.125 27.721.794

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 16 4.600.008 4.265.369 4.600.008 4.265.369

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17 11.543.733 10.137.913 11.543.733 10.137.913

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµώνται στην εύλογη αξία

18 455.453 700.968 455.453 700.968

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 19 365.089 862.598 365.089 862.598

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 16.964.282 15.966.847 16.964.282 15.966.847

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.656.853 42.765.122 43.663.407 43.688.642

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 20 7.448.610 7.448.610 7.448.610 7.448.610

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 20 3.682.579 3.682.579 3.682.579 3.682.579

Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Ακινήτων 21 3.880.383 3.795.843 3.880.383 3.795.843

Λοιπά Αποθεµατικά κεφάλαια 22 7.129.699 7.414.962 7.129.699 7.414.962

Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 2.049.449 2.508.062 3.056.003 3.431.582

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου 24.190.719 24.850.056 25.197.273 25.773.576

∆ικαιώµατα τρίτων 0 0 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24.190.719 24.850.056 25.197.273 25.773.576

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 23 828.622 892.500 828.622 892.500

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 2.290.643 2.403.898 2.290.643 2.403.898

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 24 264.778 257.506 264.778 257.506

Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 25 642.000 610.000 642.000 610.000

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 26 3.436.813 3.562.973 3.436.813 3.562.973

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 27 15.000 15.000 15.000 15.000

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 7.477.856 7.741.878 7.477.856 7.741.878

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 6.262.769 6.218.513 6.262.769 6.218.513

∆άνεια 23 4.725.508 3.954.675 4.725.508 3.954.675

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος 0 0 0 0

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 10.988.277 10.173.188 10.988.277 10.173.188

Σύνολο υποχρεώσεων 18.466.134 17.915.066 18.466.134 17.915.066

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 42.656.853 42.765.122 43.663.407 43.688.642
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Σηµ
1/1-

30/6/2010
1/1-

30/6/2009
1/4-

30/6/2010
1/4-

30/6/2009
1/1-

30/6/2010
1/1-

30/6/2009
1/4-

30/6/2010
1/4-

30/6/2009

Πωλήσεις 3 12.105.902 11.557.061 6.910.757 6.466.567 12.105.902 11.557.061 6.910.757 6.466.567

Μείον: Κόστος πωλήσεων 4 (11.318.714) (11.394.786) (6.261.922) (6.060.472) (11.318.714) (11.394.786) (6.261.922) (6.060.472)

Μικτό κέρδος 787.189 162.275 648.835 406.095 787.189 162.275 648.835 406.095

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 5 320.193 361.635 202.544 179.031 320.193 361.635 202.544 179.031

1.107.382 523.909 851.380 585.126 1.107.382 523.909 851.380 585.126

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6 (517.173) (730.925) (280.505) (331.206) (517.173) (730.925) (280.505) (331.206)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (658.171) (748.079) (300.322) (402.909) (658.171) (748.079) (300.322) (402.909)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (48.083) (274.661) (41.034) (6.876) (48.083) (274.661) (41.034) (6.876)

Λειτουργικά αποτελέσµατα (116.045) (1.229.756) 229.519 (155.864) (116.045) (1.229.756) 229.519 (155.864)

Κόστος χρηµατοδότησης 9 (140.988) (149.624) (76.154) (68.665) (140.988) (149.624) (76.154) (68.665)

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (257.032) (1.379.380) 153.366 (224.529) (257.032) (1.379.380) 153.365 (224.529)

Αποτέλεσµα επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες 14 (83.034) (43.690) 32.435 (40.668) 0 0 0 0

Αποτελέσµατα προ φόρων (340.066) (1.423.070) 185.801 (265.197) (257.032) (1.379.380) 153.365 (224.529)

Φόρος εισοδήµατος 10 (178.246) 216.489 (223.797) (25.375) (178.246) 216.489 (223.797) (25.375)

Αποτελέσµατα µετά φόρων (518.311) (1.206.581) (37.997) (290.572) (435.278) (1.162.891) (70.432) (249.904)

Κατανέµονται σε :

Ιδιοκτήτης Μητρικής (518.311) (1.206.581) (37.997) (290.572) (435.278) (1.162.891) (70.432) (249.904)

∆ικαιώµατα τρίτων 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

∆ιαφορά εύλογης αξίας χρηµατ/κών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση

(285.263) 45.023 (203.353) 140.353 (285.263) 45.023 (203.353) 140.353

Αύξηση αποθεµατικού εύλογης αξίας ενσώµατων
παγίων  λόγο µείωσης φορολογικού συντελεστή

144.238 0 144.238 0 144.238 0 144.238 0

Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εσόδων µετά από
φόρους

(141.025) 45.023 (59.115) 140.353 (141.025) 45.023 (59.115) 140.353

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους

(659.337) (1.161.558) (97.112) (150.220) (576.303) (1.117.869) (129.547) (109.551)

Κατανέµονται σε :

Ιδιοκτήτης Μητρικής (659.337) (1.161.558) (97.112) (150.220) (576.303) (1.117.869) (129.547) (109.551)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

  Βασικά 11 (0,0508) (0,1183) (0,0037) (0,0285) (0,0427) (0,1140) (0,0069) (0,0245)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφορά
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικό
Εύλογης Αξίας

Παγίων
Περιουσιακών
στοιχείων

Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
Αποθεµατικά

Υπόλοιπο
εις νέο

∆ικαιώµατα
τρίτων

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.905.148 585.209 6.664.145 4.641.560 0 26.927.250

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους 1/1-30/6/2009

0 0 0 0 45.023 (1.206.581) 0 (1.161.558)

Ίδια συµµετοχή σε επενδυτικό πρόγραµµα
Ν.3299/2004

0 0 0 0 135.158 (135.158) 0 0

Υπεραξία αναπροσαρµογής κτιρίων 0 0 (59.621) 0 0 59.621 0

Υπόλοιπα κατά την 30ης Ιουνίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.845.527 585.209 6.844.326 3.359.441 0 25.765.692

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.795.843 585.209 6.829.753 2.508.062 0 24.850.056

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους 1/1-30/6/2010

0 0 144.238 0 (285.263) (518.311) 0 (659.337)

Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας σε
υπόλοιπο εις νέον

0 0 (59.698) 0 0 59.698 0

Υπόλοιπα κατά την 30ης Ιουνίου 2010
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.880.383 585.209 6.544.490 2.049.449 0 24.190.719
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφορά
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικό
Εύλογης Αξίας

Παγίων
Περιουσιακών
στοιχείων

Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
Αποθεµατικά

Υπόλοιπο
εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.905.148 585.209 6.664.145 5.195.070 27.480.760

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους 1/1-30/6/2009

0 0 0 0 45.023 (1.162.891) (1.117.869)

Μεταφορά ποσού σε ειδικό αποθεµατικό του
Ν.3299/2004

0 0 0 0 135.158 (135.158) 0

Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας σε
υπόλοιπο εις νέον

0 0 (59.621) 0 0 59.621 0

Υπόλοιπα κατά την 30ης Ιουνίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.845.527 585.209 6.844.326 3.956.641 26.362.892

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.795.843 585.209 6.829.753 3.431.582 25.773.576

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους 1/1-30/6/2010

0 0 144.238 0 (285.263) (435.278) (576.303)

Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας σε
υπόλοιπο εις νέον

0 0 (59.698) 0 0 59.698 0

Υπόλοιπα κατά την 30ης Ιουνίου 2010
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

7.448.610 3.682.579 3.880.383 585.209 6.544.490 3.056.003 25.197.273
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έµµεση µέθοδος 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (340.066) (1.423.070) (257.032) (1.379.380)

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις Περιουσιακών Στοιχείων 1.085.887 1.179.136 1.085.887 1.179.136

Προβλέψεις 62.150 (11.675) 62.150 (11.675)

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας

81.734 260.398 (1.300) 216.708

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (171.743) (190.983) (171.743) (190.983)

Έσοδα επενδυτικών τίτλων (19.759) 0 (19.759) 0

Τόκοι και συναφή έξοδα 140.988 154.308 140.988 154.308

839.189 (31.886) 839.189 (31.886)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (334.638) 396.222 (334.638) 396.222

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.442.521) 802.030 (1.442.521) 802.030

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (29.705) (1.206.109) (29.705) (1.206.109)

(Μείον): 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (142.621) (130.269) (142.621) (130.269)

Καταβεβληµένοι φόροι (59.479) (60.371) (59.479) (60.371)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

(1.169.775) (230.383) (1.169.775) (230.383)

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (63.217) (3.662) (63.217) (3.662)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1.300 146.000 1.300 146.000

Πληρωµή για αγορά επενδυτικών τίτλων (39.748) 0 (39.748) 0

Έσοδα επενδυτικών τίτλων (µερίσµατα, τοκοµερίδια) 19.759 0 19.759 0

Τόκοι εισπραχθέντες 1.633 0 1.633 0

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

(80.273) 142.338 (80.273) 142.338

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων 706.956 (495.551) 706.956 (495.551)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 45.583 0 45.583 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ) 752.539 (495.551) 752.539 (495.551)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (497.509) (583.596) (497.509) (583.596)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 862.598 1.526.893 862.598 1.526.893

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 365.089 943.297 365.089 943.297
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. 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’’) και η συγγενής 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 συγγενής της εταιρεία «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.» έχει την

έδρα της στην οδό Γρ. Λαµπράκη στην Γλυφάδα Αθήνας. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 138

άτοµα. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 εγκρίθηκαν για

έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 26/8/2010. Η συγγενής εταιρεία η οποία

περιλήφθηκε στις επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις περιγράφεται στη σηµείωση 2.3.

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.

-  Ελένη  ∆.  Ανεζουλάκη, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος

-  Αθανάσιος Αντ.  Μαντήκος, Σύµβουλος, µη εκτελεστικό µέλος

-  Απόστολος Αντ. Κάνουρας, Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

-  Νικόλαος  Σπ.  Ζερβός, Σύµβουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

- Αριστοτέλης Μιλτ. Παπαθεοδώρου, Σύµβουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική Εταιρεία: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣΑ.Ε.

Πατησίων 81 & Χέυδεν 8,

104-34, Αθήνα

Ελλάδα

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 ατοµικές και

ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα  µε

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και πιο συγκεκριµένα µε το

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις» και τις ∆ιερµηνείες

της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 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 οικονοµικές

καταστάσεις καταρτίζονται  σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, προσαρµοσµένες µε τις

κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν µε τα ∆ΠΧΠ.

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που

χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και της

επενδύουσας που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
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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, τα πραγµατικά

αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.

2.2   Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή

µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

(α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι

υποχρεωτικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για τις λογιστικές

περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2010 ή σε µεταγενέστερες περιόδους:

• ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση

επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου

(government related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους.

Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν

τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,

αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση

όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά

και των δεσµεύσεων τόσο στις  ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο

Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση

αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010.) Η παρούσα

τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει

να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς

µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής

οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους

εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα

αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων,

µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Η παρούσα

τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες

περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των

ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση

αυτή δεν αφορά τον Όµιλο καθώς δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής

αναφοράς» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η

Ιανουαρίου 2010). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες

που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους

στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια

συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο
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κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση

αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). Σκοπός της

τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό

για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις

ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά

ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. H τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο)

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια

σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το

ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία

πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές

περιλαµβάνουν την απεικόνιση απευθείας στα αποτελέσµατα δαπανών που σχετίζονται µε την

απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου

τιµήµατος (“contingent consideration”). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που

οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση.

Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που

πραγµατοποιούνται από θυγατρική Εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες

οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές

αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. H αναθεώρηση αυτή δεν αναµένεται να

επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης

φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση

του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε

να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και

τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά

στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των

αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην

εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε

τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών

ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει

επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της

οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται

να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να

επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά

συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας

συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός

γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν

µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα

µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.

Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και
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τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να

είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από

την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται

για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που

συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. H διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο

Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011). Οι τροποποιήσεις

εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο

απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για

κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική

οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. H

διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Η

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) Η διερµηνεία

παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal)

διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό

την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές

που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε

µετρητών. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε

µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Η

διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική

οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη

συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε

υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη

που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου

περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

• Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). Η

∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει

συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(β) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων

του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων):

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ

που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον

δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση

στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
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• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση επιβεβαιώνει

ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού

ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.

• ∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες». Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται

όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς

πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.

• ∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την

γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις

ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση

µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.

• ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών». Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που

καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης

µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

• ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των

µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα». Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως

προς το αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.

• ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η

µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για

τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την

παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).

• ∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή

των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την

επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία

συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.

• ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Οι τροποποιήσεις αφορούν

(α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή

δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις

συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση

ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια

κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη

ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.

• Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι

η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των

ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που

αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό»

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η
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τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο

εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική

οντότητα εντός του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό,

εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.

2.3  Ενοποίηση

(α) Συγγενείς

 Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν πληρούν

τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε κοινοπραξίες. Ουσιώδης επιρροή

θεωρείται ότι υπάρχει όταν η εταιρεία κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό µεταξύ 20% και 50% των

δικαιωµάτων ψήφου µια εταιρείας, χωρίς βεβαίως να έχει τον έλεγχο ή από κοινού έλεγχο στην

εκδότρια. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της

Εταιρείας στο κόστος κτήσεως και ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε

περιόδου, το κόστος µεταβάλλεται µε την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές

της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης καθώς και µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή

µερίσµατα.

Η εταιρεία συµµετέχει (χωρίς να ασκεί έλεγχο) στην εταιρεία ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.. Παρακάτω

παρουσιάζεται η συγγενής εταιρεία που περιλήφθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο

της καθαρής θέσης:

Εταιρεία Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα % Συµµετοχής
ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. Ελλάδα κατασκευή ενδυµάτων 25,00%

Συµµετοχή στην ανωτέρω εταιρεία µε ποσοστό 16,9% έχει και ο κύριος µέτοχος και Πρόεδρος και

∆ιευθύνων Σύµβουλος  της εταιρείας µας.

(β) Υπεραξία

Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής εξαγοράς  και της εύλογης αξίας των καθαρών

περιουσιακών στοιχείων των αποκτούµενων εταιρειών. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά

υπόκειται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως)  σε εκτίµηση τυχόν αποµείωσής της. Η εκτίµηση αυτή

πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».

Έτσι, µετά την αρχική καταχώρηση, η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος κτήσης, µείον τις τυχόν

σωρευµένες ζηµίες αποµείωση της αξίας της. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης», µία επιχείρηση η οποία υιοθετεί τα

∆ΠΧΠ για πρώτη φορά, µπορεί να επιλέξει να µην εφαρµόσει το ∆ΛΠ 22 καθώς και το ∆ΠΧΠ 3

που το αντικαθιστά, αναδροµικά σε ενοποιήσεις επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν πριν την

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Εποµένως για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν

πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1.1.2004)

χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόσθηκε αναδροµικά η µέθοδος της

αγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης

της συγγενούς που είχε αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε την

εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την

ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια, η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία

µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες

λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονίζονταν σύµφωνα µε τις

τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.

Εποµένως κατά την ηµεροµηνία µετάβασης η σχηµατισµένη υπεραξία (∆ιαφορές ενοποίησης)

καταχωρήθηκε σε µείωση των αποτελεσµάτων εις νέο.

2.4       Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2010 έχουν καταρτισθεί

βάσει των ιδίων λογιστικών αρχών, µεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη

∆ιοίκηση για την κατάρτιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την
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31η ∆εκεµβρίου 2009. Στην ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2009

παρατίθεται πλήρης ανάλυση των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών.

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 30η Ιουνίου 2010 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 30 Ιουνίου 2010 και 30 Ιουνίου 2009

έχουν ως εξής:

1.1.2010 - 30.6.2010

Ελλάδα

Χώρες

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Λοιπές

χώρες Σύνολο

Πωλήσεις προιόντων & λοιπών

αποθεµάτων 6.708.921 2.694.321 656.180 10.059.421

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.977.472 69.009 0 2.046.481

Πωλήσεις σε τρίτους 8.686.393 2.763.329 656.180 12.105.902

1.1.2009 - 30.6.2009

Ελλάδα

Χώρες

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Λοιπές

χώρες Σύνολο

Πωλήσεις προιόντων & λοιπών

αποθεµάτων 7.149.411 2.670.876 556.206 10.376.494

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.180.529 38 0 1.180.567

Πωλήσεις σε τρίτους 8.329.940 2.670.914 556.206 11.557.061

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ως εξής:

  1.1.10-30.6.10 1.1.09-30.6.09

Κωδ. 13.30

Φινίρισµα υφαντουργικών

προιόντων 2.046.481 1.180.567

Κωδ. 13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων

και υφασµάτων πλέξης κροσέ 9.710.926 10.071.268

Κωδ. 46.41

Εµπορία ειδών

κλωστουφαντουργίας 348.495 305.226

 Σύνολο 12.105.902 11.557.061
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4. Ανάλυση Κόστους Πωλήσεων

Το κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Κόστος Πωληθέντων ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Κόστος αναλωθέντων 6.106.917 6.328.100

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.879.174 2.234.304

Επεξεργασίες (FACON) 761.695 471.999

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 18.718 17.162

Ηλεκτρικό ρεύµα 362.350 407.608

Φυσικό Αέριο 1.003.311 641.557

Λοιπές Παροχές τρίτων 95.337 143.493

∆ιάφορα Έξοδα 49.113 48.138

Έξοδα αποσβέσεων 1.042.098 1.102.424

Υπόλοιπο 11.318.714 11.394.786

5. Ανάλυση Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έσοδα Εκµετάλλευσης ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Έσοδα από επιδοτήσεις 41.122 70.051

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής

αγοαθών
5.865 9.685

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 171.743 190.983

Έσοδα συµµετοχών & χρεογράφων 19.759 36.107

Αποζηµιώσεις από τρίτους 46.812 0

Λοιπά Έσοδα 34.892 54.809

Υπόλοιπο 320.193 361.635

6. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης

Τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης αναλύονται ως εξής:

Έξοδα διάθεσης ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 207.763 277.218

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 88.481 143.284

Λοιπές παροχές τρίτων 39.287 65.074

Έξοδα από φόρους και τέλη 2.514 2.514

Λοιπά έξοδα 124.472 187.488

Έξοδα αποσβέσεων 17.956 20.974

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 36.701 34.372

Υπόλοιπο 517.173 730.925
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7. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοίκησης

Τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοίκησης αναλύονται ως εξής:

Έξοδα διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 321.102 383.262

Αµοιβές Συνεδριάσεων µελών ∆.Σ. 96.000 96.000

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 71.404 80.301

Λοιπές παροχές τρίτων 45.515 31.793

Έξοδα από φόρους και τέλη 28.780 51.982

Λοιπά έξοδα 69.539 62.182

Έξοδα αποσβέσεων 25.833 42.559

Υπόλοιπο 658.171 748.079

8. Ανάλυση Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Τα Λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Λοιπά λειτουργικά έξοδα ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα &

προσαυξήσεις
100 232

Συναλαγµατικές διαφορές 8.528 15.064

Καταβολή Αποζηµιώσεων 8.383 5.874

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα &

ζηµιές
31.071 0

Ζηµιά από πώληση παγίου 0 253.490

Υπόλοιπο 48.083 274.661

9. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό)

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών

υποχρεώσεων
132.694 150.771

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 9.927 3.538

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 142.621 154.308

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.633 4.684

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0 0

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.633 4.684

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα

(έξοδα)
(140.988) (149.624)
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10. Φόροι Εισοδήµατος

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 0 0

Φόρος επί διανοµής αφορολόγητου

αποθεµατικού
115.263 0

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 32.000 30.000

Αναβαλλόµενος φόρος 30.982 (246.489)

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση

Συνολικών Εσόδων
178.246 (216.489)

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009

Κέρδη προ φόρων (340.066) (1.423.070) (257.032) (1.379.380)

    

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον

φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας

(2010: 24%, 2009: 25 %)

(81.616) (355.767) (61.688) (344.845)

∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη

φορολογία εισοδήµατος
42.441 90.195 42.441 90.195

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων

χρήσεων
32.000 30.000 32.000 30.000

Φόρος επί διανοµής αφορολόγητου

αποθεµατικού
115.263 0 115.263 0

Επίδραση αλλαγής Φορολογικών

Συντελεστών
82.579 17.188 82.579 17.188

Αποτέλεσµα από συγγενής εταιρεία 19.928 10.922 0 0

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της

φορολογίας εισοδήµατος
(32.350) (9.027) (32.350) (9.027)

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση

Συνολικών Εσόδων
178.246 (216.489) 178.246 (216.489)

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). Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν3697/25.9.2008 ο

φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών

µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το έτος 2010 µέχρι και το έτος

2014. Το έτος 2014 ο φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. Οι αναβαλλόµενες

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιµετρηθεί µε την χρήση φορολογικών

συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν οριστικές. Η αναγνωρισθείσα

από την Εταιρεία ετεροχρονισµένη φορολογική υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.468.072 1.506.280

Αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις
(3.758.715) (3.910.178)

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
(2.290.643) (2.403.898)

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης (2.403.898) (2.587.893)

Φόρος αποτελεσµάτων 51.597 216.787

Επίδραση αλλαγής φορολογικών

συντελεστών
(82.579) (22.643)

Φόρος ιδίων κεφαλαίων 144.238 (10.150)

Υπόλοιπο τέλους (2.290.643) (2.403.898)

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

31/12/2009
 

Χρεώσεις

(Πιστώσεις)

Αποτελεσµάτων

 

Χρεώσεις

(Πιστώσεις)

Ιδίων

Κεφαλαίων

 
Κατά την

30/6/2010

Αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις

Προσαρµογή αποσβέσεων παγίων

στοιχείων
(2.973.080) 120.923 0 (2.852.157)

Προσαρµογή αξίας πάγιων στοιχείων (937.098) (113.698) 144.238 (906.558)

(3.910.178) 7.226 144.238 (3.758.715)

Αναβαλλόµενες φορολογικές

απαιτήσεις

Προσαρµογή πρόβλεψης επισφαλών

απαιτήσεων
299.189 (11.962) 0 287.227

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 93.146 28.123 0 121.269

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία
50.440 (695) 0 49.745

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων

στοιχείων
651.183 (51.531) 0 599.651

Προσαρµογή επί φορολογικών  ζηµιών 412.322 (2.144) 0 410.179

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς

αποσβέσεως
0 0 0 0

1.506.280 (38.208) 0 1.468.072

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις στην Κατάσταση

Οικονοµικής Θέσης

(2.403.898) (30.982) 144.238 (2.290.643)
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11. Κέρδη ανά µετοχή

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2009

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους

κοινούς µετόχους
(518.311) (1.206.581) (435.278) (1.162.891)

Μέσος σταθµισµένος αριθµός

µετοχών σε κυκλοφορία
10.203.575 10.203.575 10.203.575 10.203.575

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός

ιδίων µετοχών
0 0

Συνολικός µέσος σταθµισµένος

αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
10.203.575 10.203.575 10.203.575 10.203.575

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή

(Σε €)
(0,0508) (0,1183) (0,0427) (0,1140)

12. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γήπεδα &
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές

εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
µηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός

εξοπλισµός
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης

Κατά την 31/12/2009 1.243.500 9.996.091 31.938.078 318.766 1.316.743 44.813.178

Προσθήκες 1/1-30/6/2010 0 0 36.000 0 18.332 54.332

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
30/6/2010

0 0 (42.649) 0 0 (42.649)

Σύνολο κατά την 30/6/2010 1.243.500 9.996.091 31.931.429 318.766 1.335.075 44.824.861

Σωρευµένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2009 0 1.804.800 15.181.493 183.875 1.248.151 18.418.319

Προσθήκες 1/1-30/6/2010 0 167.003 864.464 17.296 29.957 1.078.721

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
30/6/2010

0 0 (42.649) 0 0 (42.649)

Σύνολο κατά την 30/6/2010 0 1.971.803 16.003.308 201.171 1.278.108 19.454.390

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2009 1.243.500 8.191.291 16.756.585 134.891 68.592 26.394.859

Κατά την 30/6/2010 1.243.500 8.024.288 15.928.121 117.595 56.967 25.370.470

 Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού 1.078.721€, επιβάρυναν κατά ποσό 1.038.317 € το

κόστος παραγωγής, κατά ποσό 22.714 € τα έξοδα διοίκησης και κατά ποσό 17.690 € τα έξοδα

διάθεσης.

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά στη χρήση 2008 σύµφωνα µε

εκτίµηση από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των

ακινήτων. Το πλεόνασµα της αναπροσαρµογής καθαρό από φόρους πιστώθηκε στα αποθεµατικά

των ιδίων κεφαλαίων.

Επιχορηγήσεις υπολοίπου 3.436.813 € στις 30.6.2010, που αναλογούν στα πάγια περιουσιακά

στοιχεία, εµφανίζονται στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.

Επί των Ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και της συγγενούς

«ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.» δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
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13. Ασώµατες ακινητοποιήσεις

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογισµικά
προγράµµατα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης

Κατά την 31/12/2009 373.723 373.723

Προσθήκες 1/1-30/6/2010 8.885 8.885

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
30/6/2010

0 0

Σύνολο κατά την 30/6/2010 382.608 382.608

Σωρευµένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2009 353.288 353.288

Προσθήκες 1/1-30/6/2010 7.166 7.166

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
30/6/2010

0 0

Σύνολο κατά την 30/6/2010 360.454 360.454

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2009 20.436 20.436

Κατά την 30/6/2010 22.155 22.155

Από τις συνολικές αποσβέσεις της χρήσεως ποσού 7.166 €, ποσό 3.781€ επιβάρυνε το κόστος

παραγωγής, ποσό 3.119 € τις δαπάνες διοίκησης και ποσό 266 € τις δαπάνες διάθεσης.

14. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε συγγενείς αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010  31/12/2009  30/6/2010  31/12/2009

Συµµετοχή στην Εταιρεία "ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε." 229.106 312.140 1.235.660 1.235.660

Υπόλοιπο 229.106 312.140 1.235.660 1.235.660

Από 9/3/2007 η συµµετοχή στην εταιρεία «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.» κατέστη από θυγατρική συγγενής.

Η συµµετοχή στην εταιρεία «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.», µε ποσοστό 25%, αποτιµάται και παρουσιάζεται

στις οικονοµικές καταστάσεις της επενδύουσας µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η µεταβολή στην

αποτίµηση της συµµετοχής στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχει ως εξής:

Αρχική Αξία Κτήσης Συµµετοχής 1.485.660

Υπεραξία Απόκτησης (∆ιαφορά Ενοποίησης) την

31/12/1999 αφαιρετικά των Ι.Κ.
(493.420)

Μεταβολή Ι.Κ. 31/12/2009-8/3/2007 (278.985)

Αξία Συµµετοχής την 8/3/2007 - Μέθοδο

Ολικής Ενοποίησης
713.255

Αναλογία στα Αποτελέσµατα Περίοδο 9/3/2007-

31/12/2008
(31.105)

Αξία Συµµετοχής την 31/12/2008 - Μέθοδο

Καθαρής Θέσης
682.150

Αναλογία στα Αποτελέσµατα Χρήσης 2009 (370.010)

Αξία Συµµετοχής την 31/12/2009 - Μέθοδο

Καθαρής Θέσης
312.140

Αναλογία στα Αποτελέσµατα Χρήσης 2010 (83.034)

Αξία Συµµετοχής την 30/6/2010 - Μέθοδο

Καθαρής Θέσης
229.106
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Στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας η αξία κτήσης της συµµετοχής εµφανίζεται στο ποσό

των 1.235.659,92€ (αξία κτήσης 1.485.659,92€ µειωµένη µε την πρόβλεψη υποτίµησης ποσού

250.000,00 € που έγινε στην χρήση 2006). Η ∆ιοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να διενεργήσει

έλεγχο αποµείωσης της συγγενής εταιρεία ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. εξαιτίας της ύπαρξης ενδείξεων για

περαιτέρω αποµείωση της αξίας της συµµετοχής στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Ο

έλεγχος θα ολοκληρωθεί το ‘Β εξάµηνο του 2010 όπου και θα γίνουν οι προβλεπόµενες από τα

λογιστικά πρότυπα αναµορφώσεις.

15. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού €70.840 αφορούν εγγυήσεις κυρίως προς την ∆ΕΗ.

16. Αποθέµατα

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

  Eµπορεύµατα 0 0

  Προϊόντα έτοιµα καί ηµιτελή -

Υποπροϊόντα και Υπολείµ.
790.333 846.300

  Παραγωγή σε εξέλιξη 771.139 471.322

  Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά,

Ανταλλ.& είδη Συσκ.
3.038.536 2.947.747

Σύνολο 4.600.008 4.265.369

Μέχρι 30.6.2010 έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού €559.721  για απαξίωση των

αποθεµάτων, η οποία επιβάρυνε κατά ποσό €59.721 τα αποτελέσµατα της χρήσης και κατά ποσό

€500.000 τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων.

17. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

Πελάτες 6.319.125 5.172.062

Επιταγές εισπρακτέες στο

χαρτοφυλάκιο
2.235.517 3.204.793

Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση 1.572.459 884.919

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και

χρεώστες
1.510.596 1.445.162

Χρεώστες διάφοροι 1.052.265 458.451

Λογαριασµοί διαχείρισης

προκαταβολών και πιστώσεων
282.049 354.784

Έξοδα επόµενων χρήσεων 0 9.319

12.972.011 11.529.490

Μειόν: Προβλέψεις (1.428.278) (1.391.577)

Υπόλοιπο 11.543.733 10.137.913

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 30/6/2010 ποσού €

1.052.265, αφορά ΦΠΑ για επιστροφή ποσού €772.398, προκαταβολή 10%  λόγο προσφυγής για
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τον καταλογισµο φόρου από έλεγχο των χρήσεων 2001-2003 ποσού €98.775 και απαιτήσεις από

λοιπούς χρεώστες ποσού € 181.092.

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:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων:

Αρχικό υπόλοιπο 1.445.162 1.712.000

Αύξηση 82.434 165.390

(Μείωση) (17.000) (432.229)

Τελικό υπόλοιπο 1.510.596 1.445.162

Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών

απαιτήσεων:

Αρχικό υπόλοιπο 1.391.577 1.712.000

Αύξηση 53.701 111.805

(Μείωση) (17.000) (432.229)

Τελικό υπόλοιπο 1.428.278 1.391.577

Το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 1.510.596 (2008: € 1.445.162) 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 εκτιµόµενη ζηµία που θα υποστεί η Εταιρεία από την αδυναµία

ανάκτησης των απαιτήσεων αυτών. Η πρόβλεψη που επιβάρυνε την περίοδο 1.1-30.6.2010

ανέρχεται σε €36.701.

18. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. 3.358.529 3.358.529

Οµολογιακό δάνειο 39.748 0

Υπόλοιπο Αξίας Κτήσης 3.398.277 3.358.529

Πλέον (Μειόν): Προβλέψεις αποτίµησης

στην εύλογη αξίας
(2.942.824) (2.657.561)

Υπόλοιπο 455.453 700.968
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Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, αφορούν

την αξία των χρεογράφων εισηγµένων στο Χ.Α.Α., 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 455.453 € την 30.6.2010. Από

την αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων την 30.6.2010, προέκυψε ζηµιά ποσού 285.263 € που

καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των Ιδίων κεφαλαίων «Αποθεµατικό ∆ιαθεσίµου προς πώληση

χαρτοφυλακίου».

Στην τρέχουσα χρήση αγοράσθηκαν οµολογίες ποσού € 39.748 (8.333 οµολογίες/ 4,77€ έκαστη).

Οι οµολογίες αυτές αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την αξία κτήσης.

19. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

  Ταµείο 54.691 115

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 310.398 862.483

Υπόλοιπο 365.089 862.598

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες  σε

πρώτη ζήτηση.

20. 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. 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».

Η Εταιρεία κατά την χρήση 2005 είχε πραγµατοποιήσει αγορές ιδίων µετοχών 107.800 τεµαχίων

αξίας κτήσεως 54.810,59 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε ποσοστό συµµετοχής 1,04545% στο

Μετοχικό Κεφάλαιο της επενδύουσας και εµφανιζόταν αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια. Οι ανωτέρω

µετοχές ακυρώθηκαν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, Φ.Ε.Κ. 6359/4-

7-2008 και παύει η διαπραγµάτευση αυτών στο Χ.Α.Α. από την 23.7.2008 µε απόφαση του ∆.Σ..

Με την ανωτέρω ακύρωση µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 78.694,00 ευρώ, µε

µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών από 10.311.375 σε 10.203.575 κοινές ονοµαστικές

µετοχές. Τέλος, ο λογαριασµός «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» µειώθηκε κατά

38.906,17 ευρώ το 2008, ήτοι κατά την αναλογία των ακυρωθεισών ιδίων µετοχών στον εν λόγω

λογαριασµό και το αποτέλεσµα από την ανωτέρω ακύρωση (κέρδος) ποσού 62.789,58 € επαύξησε

ισόποσα τα Λοιπά αποθεµατικά.

Oι µέτοχοι και τo ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία έχουν ως εξής:
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ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

30/6/2010

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε 3.437.628 33,69%

ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 1.392.525 13,65%

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 790.005 7,74%

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 435.040 4,26%

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 357.430 3,50%

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 269.540 2,64%

ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 300 0,00%

Λοιποί µέτοχοι 3.521.107 34,51%

ΣΥΝΟΛΟ 10.203.575 100,00%

21. Αποθεµατικό εύλογης αξίας ακινήτων

Η µεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας ακινήτων έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

Αρχικό υπόλοιπο 3.795.843 3.905.148

Αύξηση: εξαιτίας µείωσης αναβαλλόµενης

υποχρέωσης από µείωση φορολογικού

συντελεστή

144.238 0

(Μείωση): Λόγο µεταφοράς στο Υπόλοιπο

κερδών της αναλογίας των αποσβέσεων επί

της υπεραξίας αναπροσαρµογής των κτιρίων

59.698 109.305

Τελικό υπόλοιπο 3.880.383 3.795.843

22. Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια

Η ανάλυση των Λοιπών αποθεµατικών κεφαλαίων έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

  Τακτικό αποθεµατικό 585.209 585.209

Ειδικό φορολ/νο αποθεµατικό για κάλυψη

ιδίας συµµετοχής σε επενδυτικό πρόγραµµα

του Ν.3299/2004

697.032 332.032

  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών

διατάξεων νόµων
6.829.379 7.194.379

  Αποθεµατικό ∆ιαθεσίµου προς πώληση

χαρτοφυλακίου
(1.044.712) (759.448)

  Αποθεµατικό για ιδίες µετοχές 62.790 62.790

Υπόλοιπο 7.129.699 7.414.962

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
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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. Την τρέχουσα περίοδο το συγκεκριµένο αποθεµατικό αυξήθηκε κατά ποσό 365.000 €

µε µεταφορά αντίστοιχου ποσού από αφορολογητο αποθεµατικό του Ν.1892/90 (ποσό € 480.263

µείον το αποδοτέο φόρο ποσού €115.263 που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης)  προς

κάλυψη  της ίδιας συµµετοχής επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004.

Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων:

Αφορά το αποτέλεσµα από 1/7/2008 και µετέπειτα από την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση που αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους  σύµφωνα µε τις

τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 7. Στην παρούσα χρήση, δια µέσω της Κατάστασης

συνολικών εσόδων, µεταφέρθηκε ζηµιά ποσό 285.263 €.

 Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων: Τα αποθεµατικά φορολογικών  νόµων

δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής  νοµοθεσίας 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. Την τρέχουσα περίοδο το

αφορολογητο αποθεµατικό του Ν.1892/90 µειώθηκε κατά ποσό €480.263 µε υποχρέωση

καταβολής αναλογούντα φόρου ποσο €115.263 µε σκοπό την αύξηση του  Ειδικού φορολ/νο

αποθ/κού για κάλυψη ίδιας συµµετοχής σε επενδυτικό πρόγραµµα Ν. 3299/2004

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. 6359/4-7-2008.

23. ∆άνεια

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010

Κατά την

31/12/2009

Μακροπρ. Τραπεζικά οµολογιακά

δάνεια
0 0

Μακροπρόθεσµα λοιπά τραπεζικά

δάνεια
828.622 892.500

         Υπόλοιπο Μακρ/νων δανείων 828.622 892.500

Βραγχυπρόθεσµα δάνεια 4.095.540 3.057.175

Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα

στους επόµενους 12 µήνες
629.968 897.500

Υπόλοιπο βραγχ/νων δανείων 4.725.508 3.954.675

Υπόλοιπο δανείων 5.554.130 4.847.175

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι πληρωτέα µέσα στα επόµενα 5 έτη (µέχρι την 29/10/2013) και

έχουν συναφθεί για την χρηµατοδότηση τού επενδυτικού προγράµµατος που έχει ενταχθεί στον

αναπτυξιακό Ν.329/2004

Στα Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα στους επόµενους µήνες περιλαµβάνεται κοινό οµολογιακό

δάνειο ανεξόφλητου ποσού 300.000,00€ η αποπληρωµή του οποίου προβλέπεται να

πραγµατοποιηθεί σε  2 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις των 150.000,00 € η κάθε µία µε τελευταία

καταβολή στις 15.12.2010. Το συγκεκριµένο οµολογιακό δάνειο έχει χορηγηθεί µε την υποχρέωση

διατήρησης ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας, κερδοφορίας και ρευστότητας σύµφωνα µε

τους κατωτέρω ετήσιους οικονοµικούς δείκτες: Η διοίκηση της εταιρείας πιστέυει οτι θα συνεχίσει

να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συγκεκριµένη τραπεζική

σύµβαση.
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Χρηµατοοικονοµικές Ρήτρες για Οµολογιακό

  Ως σύµβαση

Σύνολο υποχρεώσεων
1

Καθαρή Θέση
Μέγιστο 2 :1

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
2

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ελάχιστο 1,4:1

Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA)
3

Σύνολο χρεωστικών τόκων
Ελάχιστο 2,5:1

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:

ΕΞΑΜΗΝΟ 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Αύξηση/ (Μείωση)
µεταβ.

αποτ/τος

0,50% 13.290,29

1,00% 26.504,92

1,50% 39.719,55

2,00% 52.934,18

-0,50% -13.138,98

-1,00% -26.353,61

-1,50% -39.568,25

-2,00% -52.782,88

24. 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.

Ο αριθµός του απασχολούµενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος µισθοδοσίας

του, έχουν ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

30/6/2009

Άτοµα:

Μισθωτοί 58 71

Ηµεροµίσθιοι 80 116

Σύνολο 138 187
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Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:

Έξοδα µισθοδοσίας 1.807.646 2.141.947

Εργοδοτικές εισφορές 536.659 618.754

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 9.094 10.465

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 29.190 98.170

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω

εξόδου από την υπηρεσία
25.449 25.449

Συνολικό κόστος 2.408.039 2.894.784

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω

συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε από

ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις

της αναλογιστικής µελέτης έχουν ως ακολούθως:

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό

αποτελεσµάτων

 
Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

30/6/2009

Κόστος υπηρεσίας 17.622 17.622

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 7.827 7.827

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσεως 25.449 25.449

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό

 
Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 257.506 299.586

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (18.177) (92.977)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο

λογαριασµό αποτελεσµάτων
25.449 50.897

Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους 264.778 257.506

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,50%

Πληθωρισµός 2,0%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,0%

25. Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα

Αφορά πρόβλεψη φόρων ποσού 342.000 € για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2004 µέχρι σήµερα και

ποσού 300.000 € για ενδεχόµενη ζηµία από διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001-2003

ύψους  987.755,90 € τους οποίους η εταιρεία δεν αποδέχθηκε και προσέφυγε στα ∆ικαστήρια.

26. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν  κρατικές επιχορηγήσεις και αναγνωρίζονται

ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν. Η

διακίνηση, εντός του 2010 του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα

σε µελλοντικές χρήσεις, είχε ως εξής :
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Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2010 3.562.973

Είσπραξη επιχορηγήσεων στη χρήση
45.583

Μεταφορά στα αποτελέσµατα 1.1.10-30.6.10 (171.743)

Υπόλοιπο 30.6.2010 3.436.813

27. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αφορά την εγγύηση που εισπράχθηκε για την ενοικίαση του πλεκτηρίου.

28. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την

30/6/2010
 

Κατά την

31/12/2009

  Προµηθευτές 2.483.905 2.138.413

  Επιταγές πληρωτέες 2.833.526 3.393.581

  Προκαταβολές Πελατών 64.551 91.769

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 113.902 220.814

  Μερίσµατα πληρωτέα 1.825 1.825

  Πιστωτές διάφοροι 107.965 90.378

  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 480.637 193.059

  Λοιποί φόροι και τέλη 176.458 88.674

Υπόλοιπο 6.262.769 6.218.513

29. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεµένα Πρόσωπα.

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεόµενες εταιρείες, την 30.6.2010 έχουν

ως εξής:

Εταιρεια Αγορές

1.1. - 30.6.2010

Πωλήσεις

 1.1. - 30.6.2010

Απαιτήσεις

30.6.2010

Υποχρεώσεις

30.6.2010

ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. 194.707,93 604.354,36 1.151.327,02 62.600,85

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 117.098,89

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 27.600,53

Σύνολο 194.707,93 604.354,36 1.151.327,02 207.300,27

-Η ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. αποτελεί συγγενής εταιρεία.

-Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 31.3.2010 συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε

ποσοστό 33,69 %. Οι βασικοί µέτοχοι της «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.» είναι οι ίδιοι µε αυτούς της

εταιρείας.

-Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας «ΑΡΑΞ Α.Ε.», είναι η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

της Εταιρείας κα Ελένη ∆. Ανεζουλάκη και Μέλος του ∆.Σ. της είναι ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων

Σύµβουλος της Εταιρείας κος Ιωάννης ∆. Ανεζουλάκης.
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Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης της εταιρείας καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής:

1.1.- 30.6.2010 1.1.- 30.6.2009

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας

- Ακαθάριστες αποδοχές 33.281,27 33.226,26

- Εργοδοτικές εισφορές 4.350,72 4.342,02

37.631,99 37.568,28

Με σχέση παροχής ανεξ.

Υπηρεσιών 96.000,00 96.000,00

Σύνολο 133.631,99 133.568,28

30.6.2010 30.6.2009

Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. 0 0

Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ. 0 0

30. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις

30.1 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.

30.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004-2010 και ως

εκ τούτου έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ποσού

€ 342.000 εκ των οποίων ποσό 32.000 € επιβάρυνε την περίοδο 1.1-30.6.2010. Η πρόβλεψη

αποτελεί εκτίµηση των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων που ενδεχοµένως να προκύψουν

κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές

αρχές.

Στη διάρκεια της χρήσης 2008 διενεργήθηκε στην εταιρεία φορολογικός έλεγχος των χρήσεων

2001 έως και 2003 και προέκυψε διαφορά φόρου εισοδήµατος 1.117.003,98  €. Κατά των σχετικών

φύλλων ελέγχου ασκήθηκαν εµπρόθεσµα προσφυγές καθώς και αίτηµα διοικητικής επίλυσης της

διαφοράς στην αρµόδια Επιτροπή. Η εταιρεία αποδέχθηκε και κατέβαλε µέρος από το παραπάνω

ποσό. Για το υπόλοιπο ποσό 987.755,90 €, η εταιρεία στηριζόµενη στην αντίληψή της ότι ο

γενόµενος από το φορολογικό έλεγχο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε την προσθήκη

λογιστικών διαφορών είναι αυθαίρετος και προέβη στην µη αναγνώριση δαπανών από εσφαλµένη

εφαρµογή του νόµου, εκτιµά ότι θα δικαιωθεί στα ∆ικαστήρια. Όµως για ενδεχόµενη ζηµία σε

περίπτωση µη δικαίωσης από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, η εταιρεία σχηµάτισε, σε επιβάρυνση της

χρήσης 2008,  πρόβλεψη ποσού 300.000,00 € η οποία εκτιµάται ότι είναι επαρκής. Ποσό 98.775,59

€ (10% επί του φόρου) που καταβλήθηκε στο 2009 για προσφυγή στα δικαστήρια επί των ανωτέρω

λογιστικών διαφορών εµφανίζεται στις Λοιπές απαιτήσεις.

Η συγγενής εταιρεία ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για

τις χρήσεις 2005-2010

30.3 Εγγυητικές επιστολές

Η εταιρεία έχει δώσει µία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συµβάσεως ποσού 193.087,00€

στην ∆ΕΠΑ Α.Ε. και µία εγγυητική επιστολή εξασφάλισης υποχρεώσεων ποσού 18.672 €.

Επίσης έχει λάβει από Πελάτες επτά Ε/Ε συνολικής αξίας 880.000€ για εξασφάλιση απαιτήσεων.
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31. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα

Μετά τη σύνταξη του Ισολογισµού και πριν από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της

30.6.2010 από το ∆.Σ., επιδόθηκε στην εταιρεία πρόσκληση φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις

2004 έως 2008. Ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Πέρα του ανωτέρω, δεν υπάρχουν

µεταγενέστερα του ισολογισµού της 30ης Ιουνίου 2009 γεγονότα, τα οποία θα µπορούσαν να

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση ή/και τα αποτελέσµατα της εταιρείας για την χρήση

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις

οικονοµικές καταστάσεις.

Νέα Σάντα Κιλκίς,  26 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                                           Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ                                              ΕΛΕΝΗ ∆. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ

Α.∆.Τ.  Χ 886843                                                                                Α.∆.Τ.  Ζ 879502

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

    ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ.  ΠΑΤΣΙΟΣ                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ  Φ.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

            Α.∆.Τ.  Τ 217792                                                         ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ  Α΄ ΤΑΞΗΣ  5777
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Στοιχεία και πληροφορίες


