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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 29η Μαίου 2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με 
την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 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 , 
σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 31/3/2013 31/12/2012
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12 19.850.629 20.326.476
Ασώματες ακινητοποιήσεις 13 5.006 6.058
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 15 55.091 55.091
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 19.910.726 20.387.626

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 16 3.751.600 3.573.595
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17 8.239.259 7.837.232
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία 18 92.121 105.341

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 19 927.228 557.228
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 13.010.208 12.073.396

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.920.934 32.461.022

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 20 7.448.610 7.448.610
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 20 3.682.579 3.682.579
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Ακινήτων 21 3.410.924 3.709.692
Λοιπά Αποθεματικά κεφάλαια 22 6.604.330 6.621.639
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (5.464.109) (4.625.713)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων 15.682.334 16.836.806
Δικαιώματα τρίτων 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.682.334 16.836.806

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 23 2.371.609 2.220.923
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 2.454.235 1.946.338
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 24 269.238 262.330
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 25 438.000 438.000
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 26 2.712.509 2.796.994
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27 15.000 15.000
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 8.260.590 7.679.584

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 6.307.960 5.146.529
Δάνεια 23 2.670.050 2.798.102
Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 0 0
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 8.978.010 7.944.631

Σύνολο υποχρεώσεων 17.238.600 15.624.216

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 32.920.934 32.461.022

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

Πωλήσεις 3 6.258.102 4.605.821
Μείον: Κόστος πωλήσεων 4 (6.254.021) (5.231.160)
Μικτό κέρδος 4.081 (625.339)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 5 114.697 142.623

118.778 (482.716)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6 (346.715) (266.067)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (258.200) (241.972)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (22.950) (102.314)
Λειτουργικά αποτελέσματα (509.088) (1.093.068)
Κόστος χρηματοδότησης 9 (124.268) (123.729)
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών (633.356) (1.216.798)
Αποτέλεσμα επενδύσεων 14 0 0
Αποτελέσματα προ φόρων (633.356) (1.216.798)
Φόρος εισοδήματος 10 (292.975) 112.576
Αποτελέσματα μετά φόρων (926.331) (1.104.221)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτης Μητρικής (926.331) (1.104.221)
Δικαιώματα τρίτων 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διαφορά εύλογης αξίας χρηματ/κών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 18 (13.220) (25.479)

Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας ενσώματων 
παγίων λόγω αύξησης φορολογικού συντελεστή 21 (214.921) 0

Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εσόδων μετά από 
φόρους (228.141) (25.479)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.154.472) (1.129.700)

Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτης Μητρικής (1.154.472) (1.129.700)
Δικαιώματα τρίτων 0 0

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
  Βασικά 11 (0,0908) (0,1082)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ευρώ) 0 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικό 
Εύλογης Αξίας 

Παγίων 
Περιουσιακών 

στοιχείων

Τακτικό 
αποθεματικό

Λοιπά 
Αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 7.448.610 3.682.579 3.704.906 585.209 6.185.209 (1.351.408) 20.255.105

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-31/3/2012 0 0 0 0 (25.479) (1.104.221) (1.129.700)
Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας σε υπόλοιπο εις νέον 0 0 (28.067) 0 0 28.067 0
Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 7.448.610 3.682.579 3.676.839 585.209 6.159.730 (2.427.562) 19.125.405

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 7.448.610 3.682.579 3.709.692 585.209 6.036.430 (4.625.713) 16.836.806

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-31/3/2013 0 0 (214.921) 0 (13.220) (926.331) (1.154.472)
Μεταφορά απόσβεσης αποθεματικού Ν.3299 από υπόλοιπο εις νέον σε λοιπά 
αποθεματικά 0 0 0 0 (4.089) 4.089 0

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας σε υπόλοιπο εις νέον 0 0 (83.847) 0 0 83.847 0
Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2013 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 7.448.610 3.682.579 3.410.924 585.209 6.019.121 (5.464.109) 15.682.334  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (633.356) (1.216.798)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 495.949 514.156
Λοιπές Προβλέψεις 37.279 (46.373)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας 0 38.174

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (84.485) (86.492)

Έσοδα επενδυτικών τίτλων (497) (502)

Τόκοι και συναφή έξοδα 124.268 123.727
(60.841) (674.108)

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (178.005) (68.376)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (402.027) 822.580
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 0 70.748
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.157.444 268.864
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (177.490) (184.119)
Καταβεβλημένοι φόροι (26.384) (25.690)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α) 312.697 209.899

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (19.050) (33.350)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 55.382
Έσοδα επενδυτικών τίτλων (μερίσματα, τοκομερίδια) 497 502
Τόκοι εισπραχθέντες 4.602 60

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (13.951) 22.595

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων 71.255 (312.099)
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ) 71.255 (312.099)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 370.000 (79.605)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 557.228 335.981
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 927.228 256.375

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
Η Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’) δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής υφασμάτων και 
επεξεργασίας και εμπορίας αυτών είτε είναι ίδιας παραγωγής είτε παραγωγής τρίτων. Η Εταιρεία έχει 
την έδρα της στο ∆ημοτικό Διαμέρισμα της Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς. Η 
εταιρεία απασχολεί συνολικά 172 άτομα. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 
2012 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στις 29/5/2013.  
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 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη : 
- Κων/νος Ν. Τζέμης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 
- Ελένη  Δ.  Ανεζουλάκη, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 
- Αίκατερίνη Σ. Ζερβού, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 
- Αθανάσιος Αντ.  Μαντήκος, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος- Νικόλαος   
- Σπ.  Ζερβός, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
-Αριστοτέλης Μιλτ. Παπαθεοδώρου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
                                                     μέλος της Crowe Horwath International 
                                                     Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
                                                     Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  
 
2. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 
αναλύονται παρακάτω: 
 
2.1        Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων  

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από 
την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει 
της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας. Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα  με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και πιο συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 
«Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις» και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 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 εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης 
της εφαρμογής τους. Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται  σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό 
Νόµο, προσαρμοσμένες µε τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρµονισθούν µε 
τα ∆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  που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
Η προετοιμασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές 
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών 
ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Αν και οι 
συγκεκριμένες εκτιµήσεις είναι βασισμένες στις βέλτιστες γνώσεις της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 
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2.2   Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. 
Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» –Παρουσίαση 
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων  

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων 
των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το 
ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο 
αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με 
τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ 
απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες 
απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας 
υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία 
αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης 
αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και 
γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το 
αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής 
της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της 
καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που 
προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με 
βάση το αναθεωρημένο πρότυπο η Εταιρεία αναμόρφωσε την συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις 
οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 
μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Η αναθεώρηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

• ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου 
Ορυχείου» 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει 
πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και 
πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε 
μεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της εταιρείας.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 
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Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 
στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ 
οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει 
των US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία 
οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, 
έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων 
κατά την μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα 
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 
προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013. 

 
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 Δραστηριότητα % Συμμετοχής  
ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. Ελλάδα κατασκευή ενδυμάτων 25,00% 
 
(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 ΔΛΠ 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 ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης», μία επιχείρηση η οποία υιοθετεί τα ΔΠΧΠ για πρώτη 
φορά, μπορεί να επιλέξει να μην εφαρμόσει το ΔΛΠ 22 καθώς και το ΔΠΧΠ 3 που το αντικαθιστά, 
αναδρομικά σε ενοποιήσεις επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία μετάβασης στα 
ΔΠΧΠ. Επομένως για τις επιχειρηματικές συνενώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία 
μετάβασης του Ομίλου στα ΔΠΧΠ (1.1.2004) χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1 και δεν 
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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 ΔΠΧΠ, 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 ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ. 
Επομένως κατά την ημερομηνία μετάβασης η σχηματισμένη υπεραξία (Διαφορές ενοποίησης) 
καταχωρήθηκε σε μείωση των αποτελεσμάτων εις νέο. Από την τρέχουσα χρήση 2013 η εταιρία παύει 
να συντάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διότι από την χρήση 2011 έχει μηδενίσει την 
συμμετοχή της στην συγγενή εταιρία ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ και ως εκ τούτου τα κονδύλια των οικονομικών 
καταστάσεων ενοποιημένων και μη είναι ακριβώς ίδια. 
 
 
2.4       Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου έχουν καταρτισθεί βάσει των ιδίων 
λογιστικών αρχών, μεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη  Διοίκηση για την 
κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012.  
 
 
3.     Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου 
να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, 
στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
Κατά την 31η Μαρτίου 2013 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 Δ.Π.Χ.Α.8 
«Λειτουργικοί τομείς» δεν απαιτούνται τροποποιήσεις σε σχέση με το Δ.Λ.Π. 14 που εφαρμόσθηκε 
μέχρι την 31.12.2008. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα με βάση την γεωγραφική κατανομή των 
πωλήσεων  κατά τις χρήσεις  που έληξαν την 31η Μαρτίου 2013 και 31η Μαρτίου 2012  έχουν ως εξής: 
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1.1.2013 - 31.3.2013
Ελλάδα

Χώρες 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο
Πωλήσεις εμπορευμάτων, 
προιόντων & λοιπών 
αποθεμάτων 1.849.459 2.606.938 385.528 4.841.925
Πωλήσεις υπηρεσιών 1.364.801 51.376 0 1.416.176
Πωλήσεις σε τρίτους 3.214.260 2.658.313 385.528 6.258.102

-98.121

1.1.2012 - 31.3.2012
Ελλάδα

Χώρες 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο
Πωλήσεις εμπορευμάτων, 
προιόντων & λοιπών 
αποθεμάτων 1.700.756 1.753.473 476.371 3.930.600
Πωλήσεις υπηρεσιών 658.305 16.916 0 675.221
Πωλήσεις σε τρίτους 2.359.062 1.770.389 476.371 4.605.821

-627.735

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

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας ως εξής: 
 

1.1.13-31.3.13 1.1.12-31.3.12

Κωδ. 13.30
Φινίρισμα υφαντουργικών 
προιόντων 1.416.176 675.221

Κωδ. 13.91

Κατασκευή πλεκτών 
υφασμάτων και υφασμάτων 
πλέξης κροσέ 4.680.426 3.577.099

Κωδ. 46.41
Εμπορία ειδών 
κλωστουφαντουργίας 161.499 353.501
Σύνολο 6.258.102 4.605.821  

4. Ανάλυση Κόστους Πωλήσεων 
 
Το κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 
Κόστος Πωληθέντων

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Κόστος αναλωθέντων 2.875.723 2.345.458
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 755.290 757.543
Επεξεργασίες (FACON) 1.001.398 227.707
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 33.100 375.472
Παροχές τρίτων 1.130.234 979.292
Διάφορα Έξοδα 65.965 46.164
Έξοδα αποσβέσεων 392.311 499.525

Υπόλοιπο 6.254.021 5.231.160

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
5. Ανάλυση Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής: 
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Λοιπά έσοδα Εκμετάλλευσης
1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

Έσοδα από επιδοτήσεις 20.457 0

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγοαθών 3.150 4.089

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 84.485 126.861
Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων 497 502
Κέρδη/(Ζημιά) από πωληση παγίου 0 10.253
Λοιπά Έσοδα 6.108 917

Υπόλοιπο 114.697 142.623

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
6. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 
 
Τα Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 
Έξοδα διάθεσης

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 110.281 79.971
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 101.634 80.964
Παροχές τρίτων 11.439 12.943
Έξοδα από φόρους και τέλη 810 2.010
Λοιπά έξοδα 91.585 83.423
Έξοδα αποσβέσεων 30.967 6.756
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0 0

Υπόλοιπο 346.715 266.067

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης 
 
Τα Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 
Έξοδα διοίκησης

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 99.237 150.049
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 21.413 22.457
Παροχές τρίτων 29.055 15.171
Έξοδα από φόρους και τέλη 7.680 10.991
Λοιπά έξοδα 28.144 35.428
Έξοδα αποσβέσεων 72.672 7.876

Υπόλοιπο 258.200 241.972

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
8. Ανάλυση Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 
Τα Λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & 
προσαυξήσεις 517 1.864

Συναλαγματικές διαφορές 10.354 3.166
Καταβολή Αποζημιώσεων 12.079 8.489
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & 
ζημιές 0 88.795

Υπόλοιπο 22.950 102.314

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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9. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 125.042 105.758
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 3.827 18.030
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 128.870 123.787

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.602 60
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 4.602 60

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (124.268) (123.727)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

10. Φόροι Εισοδήματος 

 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 0 16.000
Αναβαλλόμενος φόρος 292.975 (128.576)
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 292.975 (112.576)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

Αποτελέσματα προ φόρων (633.356) (1.216.798)

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2013:26%, 2012:20%) (164.672) (243.360)

Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία εισοδήματος 70.277 (14.969)
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 0 16.000
Επίδραση αλλαγής Φορολογικών Συντελεστών 368.980 0

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος 18.390 58.049

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 292.975 (112.576)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς 
προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 
ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 
liabilities). Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιμετρηθεί με την 
χρήση φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν οριστικές.  
 
Σημειώνεται ότι το κονδύλιο της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης αποτελεί ενδεχόμενη οφειλή 
που μπορεί να προκύψει κάτω από ορισμένες συνθήκες στο μέλλον. 
 
Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική υποχρέωση αναλύεται ως 
ακολούθως: 
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Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.694.057 1.306.345
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (4.148.292) (3.252.683)
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης

(2.454.235) (1.946.338)

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012

Υπόλοιπο έναρξης (1.946.338) (2.012.409)
Φόρος αποτελεσμάτων 76.005 61.285
Υπόλοιπο τέλους (2.454.235) (1.946.338)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Κατά την 31/12/2012 Χρεώσεις (Πιστώσεις) 
Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις (Πιστώσεις)                      
Ιδίων Κεφαλαίων Κατά την 31/3/2013

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων στοιχείων (2.350.911) (625.077) 0 (2.975.988)
Προσαρμογή αξίας πάγιων στοιχείων (901.772) (55.610) (214.921) (1.172.303)

(3.252.683) (680.688) (214.921) (4.148.292)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσαρμογή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 516.864 146.924 0 663.788
Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων 49.006 15.789 0 64.795
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 49.255 16.573 0 65.828

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 446.843 115.663 0 562.506
Προσαρμογή επί φορολογικών  ζημιών 244.376 92.764 0 337.140
Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 0 0 0 0

1.306.345 387.712 0 1.694.057

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(1.946.338) (292.975) (214.921) (2.454.235)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

11. Κέρδη ανά μετοχή 

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

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους (926.331) (1.104.221)

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 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

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,0908) (0,1082)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

12. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Γήπεδα & 
οικόπεδα

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2012 1.243.500 9.996.091 30.824.288 243.973 1.353.114 43.660.966
Προσθήκες 1/1-31/3/2013 0 0 3.630 12.003 3.417 19.050
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2013 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά την 31/3/2013 1.243.500 9.996.091 30.827.918 255.976 1.356.531 43.680.015

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2012 0 2.730.929 19.100.061 176.492 1.327.008 23.334.490
Προσθήκες 1/1-31/3/2013 0 83.040 403.092 5.933 2.833 494.897
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2013 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά την 31/3/2013 0 2.813.969 19.503.152 182.425 1.329.841 23.829.387

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2012 1.243.500 7.265.163 11.724.227 67.481 26.106 20.326.476
Κατά την 31/3/2013 1.243.500 7.182.122 11.324.765 73.551 26.690 19.850.629

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού 494.897 €, επιβάρυναν κατά ποσό 392.089 € το κόστος 
παραγωγής, κατά ποσό 71.841 € τα έξοδα διοίκησης και κατά ποσό 30.967 € τα έξοδα διάθεσης. 
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν και επανεκτιμήθηκαν για τελευταία φορά στη χρήση 
2012 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 2.712.509 € στις 31.3.2013, που αναλογούν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
εμφανίζονται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Επί των Ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 
 

13. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Λογισμικά 
προγράμματα Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2012 386.560 386.560
Προσθήκες 1/1-31/3/2013 0 0
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2013 0 0

Σύνολο κατά την 31/3/2013 386.560 386.560

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2012 380.501 380.501
Προσθήκες 1/1-31/3/2013 1.052 1.052
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2013 0 0

Σύνολο κατά την 31/3/2013 381.554 381.554

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2012 6.058 6.058
Κατά την 31/3/2013 5.006 5.006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Από τις συνολικές αποσβέσεις της χρήσεως ποσού 1.052 €, ποσό 222 € επιβάρυνε το κόστος 
παραγωγής, ποσό 830 € τις δαπάνες διοίκησης και ποσό 0 € τις δαπάνες διάθεσης. 
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14. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς αναλύονται ως εξής: 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   31/3/2013   31/12/2012 
Συμμετοχή στην Εταιρεία 
"ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε."  0  0 

Υπόλοιπο  0  0 
 
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 εταιρείας με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Από την τρέχουσα χρήση 2013 
η εταιρία παύει να συντάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διότι από την χρήση 2011 έχει 
μηδενίσει την συμμετοχή της στην συγγενή εταιρία ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ και ως εκ τούτου τα κονδύλια 
των οικονομικών καταστάσεων ενοποιημένων και μη είναι ακριβώς ίδια. 
 
Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις η μεταβολή της αξίας κτήσης της συμμετοχής αναλύεται ως 
εξής: 
 

Αρχική Αξία Κτήσης Συμμετοχής 1.485.660 
Πρόβλεψη υποτίμησης 31/12/2006 (250.000) 
Πρόβλεψη υποτίμησης 31/12/2010 (1.000.000) 
Πρόβλεψη υποτίμησης 31/12/2011 (235.660) 
Αξία συμμετοχής 31/3/2013 0 

 

Η συγγενής εταιρεία ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. έχει σταματήσει την δραστηριότητά της εντός της χρήσης 2011 

και ως αποτέλεσμα του ανωτέρω γεγονότος η εταιρεία προχώρησε σε απομείωση της λογιστικής αξίας 

της συγγενούς εταιρείας ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε., κατά € 235.660, η οποία αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων της 31.12.2011. Ως εκ τούτου η συνολική αξία της απομείωσης της συμμετοχής 

ανήλθε την 31/3/2013 σε € 1.485.660 και η λογιστική αξία την 31/3/2013 και την 31/3/2012 σε € 0. 

Εντός της προηγούμενης χρήσης η συγγενής εταιρεία υπέβαλλε αίτηση πτώχευσης και κυρήχθηκε σε 

κατάσταση πτώχευσης, από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με ημερομηνία παύσης πληρωμών την 22.7.2011.  

 

15. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 55.091 αφορούν κυρίως εγγυήσεις ΔΕΗ.  
 
16. Αποθέματα 
 

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012

  Eμπορεύματα 0 10
  Προϊόντα έτοιμα καί ημιτελή -  Υποπροϊόντα και Υπολείμ. 1.021.951 1.134.484
  Παραγωγή σε εξέλιξη 455.666 365.091
  Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλ.& είδη Συσκ. 2.273.983 2.074.010
Σύνολο 3.751.600 3.573.595

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
17. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
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Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012

Πελάτες 5.394.042 4.531.469
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 13.358 98.839
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση 1.932.461 1.571.150
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 2.947.900 2.947.900
Χρεώστες διάφοροι 209.475 795.240
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 482.642 667.956
Έξοδα επόμενων χρήσεων 48.701 3.189
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 123.000 133.812

11.151.581 10.749.554
Μειόν: Προβλέψεις (2.912.322) (2.912.322)

Υπόλοιπο 8.239.259 7.837.232

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την λήξη της περιόδου 
ποσού 209.475 €, αφορά ΦΠΑ για επιστροφή ποσού 189.406 € και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες 
ποσού 20.069 €. 
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 
 
Δεν 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: 

Κατά την 31/3/2013 0 Κατά την 31/12/2012
Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων:
Αρχικό υπόλοιπο 2.947.900 2.947.900
Αύξηση 50.367 50.367
(Μείωση) (50.367) (50.367)
Τελικό υπόλοιπο 2.947.900 2.947.900

Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων:
Αρχικό υπόλοιπο 2.912.322 2.866.114
Αύξηση 50.367 96.574
(Μείωση) (50.367) (50.367)
Τελικό υπόλοιπο 2.912.322 2.912.322

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 2.947.900 αντιστοιχεί σε χρεωστικά υπόλοιπα 
πελατών/προμηθευτών για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις αδυναμίας είσπραξης. Η διοίκηση εκτιμά 
τον κίνδυνο μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών και διενεργεί πρόβλεψη ανάλογα με την μέγιστη 
εκτιμώμενη ζημία που θα υποστεί η Εταιρεία από την αδυναμία ανάκτησης των απαιτήσεων αυτών. 
Μέχρι την 31.3.2013 η εταιρεία εκτιμά ότι από το συνολικό ποσό των ανωτέρω επισφαλών απαιτήσεων 
δεν θα εισπραχθεί συνολικό ποσό απαίτησης € 2.912.322. 
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18. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους  
 

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012
Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. 3.440.675 3.440.675
Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α. 20 20
Ομολογίες 39.748 39.748

Υπόλοιπο Αξίας Κτήσης 3.480.444 3.480.444
Πλέον (Μείον): Προβλέψεις αποτίμησης στην εύλογη αξίας (3.388.322) (3.375.103)

Υπόλοιπο 92.121 105.341

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
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 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 η επενδύουσα 
μετέφερε τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά στοιχεία  από τα «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων» στα «Διαθέσιμα 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 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 καταχωρούνται 
στα ίδια κεφάλαια και συγκεκριμένα στο λογαριασμό «Αποθεματικό Διαθέσιμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων». 
 
Η εύλογη αξία των ανωτέρω χρεογράφων ανέρχεται στο ποσό των 92.121 € την 31.3.2013. Από την 
αποτίμηση των ανωτέρω χρεογράφων την 31.3.2013, προέκυψε ζημιά ποσού 13.219 € που 
καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των Ιδίων κεφαλαίων «Αποθεματικό Διαθεσίμου προς πώληση 
χαρτοφυλακίου». 

 
19. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012
  Ταμείο 38.779 2.525
  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 888.450 554.703

Υπόλοιπο 927.228 557.228

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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. Η «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 
συνολικού ποσού € 6.828.852 σχηματίσθηκε στη χρήση 1999 και στη συνέχεια με την από 25.6.2003 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.145.268 € προς συμψηφισμό των ζημιών που προέρχονταν από αποτίμηση 
συμμετοχών και χρεογράφων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό με 
κεφαλαιοποίηση ποσού 37.902 € που προερχόταν από την μετατροπή και στρογγυλοποίηση του 
μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και κατά ποσό 3.107.367 € από τον λογαριασμό «Διαφορά από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Στη χρήση 2008 έγινε διαγραφή ποσού € 38.906 λόγω ακύρωσης ιδίων 
μετοχών και το υπόλοιπο της «Διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» διαμορφώθηκε στο 
ποσό των € 3.682.579. 
Oι μέτοχοι και τo ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία έχουν ως εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε 3.437.628 33,69%
ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 1.392.525 13,65%
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300.000 2,94%
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 759.545 7,44%
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 435.040 4,26%
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 357.430 3,50%
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: 

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012
Αρχικό υπόλοιπο 3.709.692 3.704.906
Μεταβολή εξαιτίας επανεκτίμησης 0 4.786
Μεταβολή εξαιτίας αλλαγής φορολογικών συντ/στών (214.921)
(Μείωση): Λόγω μεταφοράς στο Υπόλοιπο κερδών της 
αναλογίας των αποσβέσεων επί της υπεραξίας αναπροσαρμογής 
των κτιρίων

(83.847) 0

Τελικό υπόλοιπο 3.410.924 3.709.692

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
22. Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια 
 
Η ανάλυση των Λοιπών αποθεματικών κεφαλαίων έχει ως εξής: 

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012
Τακτικό αποθεματικό 585.209 585.209
Ειδικό φορολ/νο αποθεματικό για κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε 
επενδυτικό πρόγραμμα του Ν.3299/2004 697.032 697.032

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 6.749.509 6.753.598
Αποθεματικό Διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου (1.490.210) (1.476.990)
Αποθεματικό για ιδίες μετοχές 62.790 62.790

Υπόλοιπο 6.604.330 6.621.639

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Τακτικό αποθεματικό: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία 
«τακτικού  αποθεµατικού», κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους, 
κερδών-είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 
Το «τακτικό αποθεµατικό» προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο 
κατά τη διάλυση της Εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφισθεί με συσσωρευµένες ζηµιές.  
Ειδικό φορολ/νο αποθ/κό για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα Ν. 3299/2004: 
Το υπόλοιπο αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο του Ν. 3299/2004.  
Αποθεματικό Διαθέσιμων 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 
ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7. Στην παρούσα περίοδο, δια μέσω της Κατάστασης συνολικών εσόδων, 
μεταφέρθηκε ζημιά ποσό 13.219 €. 
 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 
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φορολόγηση αυτών γίνεται με τους συντελεστές που θα ισχύουν κατά το χρόνο της διανομής  τους, η 
οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
Αποτέλεσμα από την ακύρωση Ιδίων μετοχών : Αφορά το αποτέλεσμα (κέρδος) από την ακύρωση 
107.800 ιδίων μετοχών με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, Φ.Ε.Κ. 6359/4-7-
2008. 
 
 
23. Δάνεια  
 

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012
Μακροπρ. Τραπεζικά ομολογιακά δάνεια 0 0
Μακροπρόθεσμα λοιπά τραπεζικά δάνεια 2.371.609 2.220.923
         Υπόλοιπο Μακρ/σμων δανείων 2.371.609 2.220.923

Βραγχυπρόθεσμα δάνεια 2.356.576 2.370.858

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες 313.474 427.244

Υπόλοιπο βραχ/σμων δανείων 2.670.050 2.798.102

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος που 
έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004, καθώς επίσης και για λοιπές ανάγκες χρηματοδότησης 
της επιχείρησης. Ποσό € 934.044 περίπου αφορά δόσεις δανείων πληρωτέες μετά από 5 έτη. 
Για δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 1.550.000 έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους € 
2.665.000 επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας. 
 
Για τους δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης δανείων σχηματίζονται προβλέψεις και επιβαρύνονται τα 
αποτελέσματα κάθε διαχειριστικής περιόδου. 
 
Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας του χρηματοοικονομικού κόστους και των 
αποτελεσμάτων προ φόρων στις μεταβολές του επιτοκίου euribor κατά 2%, διατηρώντας όλες τις λοιπές 
μεταβλητές σταθερές: 
 

2013 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
Αύξηση/ (Μείωση) 

επιτοκίου 
Μεταβολή 
Αποτ/τος 

0,50% 6.210,37 
1,00% 12.450,56 
1,50% 18.690,76 
2,00% 24.930,95 

-0,50% -6.270,02 
-1,00% -12.510,22 
-1,50% -18.750,41 
-2,00% -24.990,61 
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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: 

Κατά την 
31/3/2013

Κατά την 
31/3/2012

Άτομα:
Μισθωτοί 73 66
Ημερομίσθιοι 99 75
Σύνολο 172 141

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας 740.267 687.960
Εργοδοτικές εισφορές 216.749 195.097
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 883 1.862
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 0 95.736
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.909 6.909

Συνολικό κόστος 964.808 987.563

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
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: 
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Κατά την 
31/3/2013

Κατά την 
31/12/2012

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενης υποχρέωσης 261.830 254.922
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 7.408 7.408
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης

269.238 262.330

Ποσά αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Κατά την 
31/3/2013

Κατά την 
31/3/2012

Κόστος υπηρεσίας 22.229 5.557
Χρηματοοικονομικό κόστος 5.405 1.351
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 27.634 6.909

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Κατά την 
31/3/2013

Κατά την 
31/12/2012

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 262.330 271.258 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (20.726)  (36.562) 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων 27.634 27.634 

Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους 269.238 262.330 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 254.922 263.850 
Κόστος υπηρεσίας 22.229 22.229 
Χρηματοοικονομικό κόστος 5.405 5.405 
Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές 0 0 
Επίδραση περικοπής 0 0 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (20.726)  (36.562) 
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 0 0 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως 261.830 254.922 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,50%
Πληθωρισμός 2,0%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,0%
Μεσος όρος μελλοντικής εργασιακής ζωής 18,25

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
25. Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 
 
Αφορά πρόβλεψη φόρων ποσού 438.000 € για τις ανέλεγκτες χρήσεις μέχρι σήμερα.  
 
 
26. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 
Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν  κρατικές επιχορηγήσεις και αναγνωρίζονται ως 
έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν. 
Ως εκτούτου το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν αποτελεί χρηματική οφειλή της εταιρείας αλλά 
λογιστικό υπόλοιπο που τμηματικά θα αναγνωριστεί ως έσοδο στις επόμενες χρήσεις σε αντιστάθμισμα 
των αποσβέσεων των επιδοτούμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
Η μεταβολή του λογαριασμού των επιχορηγήσεων εντός της τρέχουσας χρήσης έχει ως εξής : 
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Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2013 2.796.994 
Είσπραξη επιχορήγησης 0 
Διαγραφή επιχ/σης λόγω πώλησης παγίων 0 
Επιστροφή επιχ/σης  0 
Μεταφορά στα αποτελέσματα 1.1-31.3.13  (84.485) 
Υπόλοιπο 31.3.2013 2.712.509 

 
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: 
 

Κατά την 31/3/2013 Κατά την 31/12/2012
  Προμηθευτές 2.626.639 2.698.760
  Επιταγές πληρωτέες 1.819.184 1.321.741
  Προκαταβολές Πελατών 132.622 106.266
  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 701.472 424.992
  Μερίσματα πληρωτέα 1.825 1.825
  Πιστωτές διάφοροι 221.268 213.359
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 778.411 326.662
  Λοιποί φόροι και τέλη 26.539 52.924

Υπόλοιπο 6.307.960 5.146.529

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
29. Συναλλαγές και υπόλοιπα με Συνδεμένα Πρόσωπα. 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τις συνδεόμενες εταιρείες, κατά την λήξη της 
τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

Εταιρεια
Αγορές

1.1. - 31.3.2013
Πωλήσεις

 1.1. - 31.3.2013
Απαιτήσεις 
31.3.2013

Υποχρεώσεις 
31.3.2013

ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. 0 0 0 0
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0 0 0 90.099

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0 0 0 29.446
Σύνολο 0 0 0 119.544

 

Εταιρεια
Αγορές

1.1. - 31.3.2012
Πωλήσεις

 1.1. - 31.3.2012
Απαιτήσεις 
31.3.2012

Υποχρεώσεις 
31.3.2012

ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. 0 0 0 0
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0 0 0 95.099

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0 0 0 28.831
Σύνολο 0 0 0 123.929

 
 
 
-Η ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. αποτελεί συγγενή εταιρεία. 
 -Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 31.3.2013 συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με 
ποσοστό 33,69 %. 
 
Οι αμοιβές των μελών της Διοίκησης της εταιρείας καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής: 
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.1.- 31.3.2013 1.1.- 31.3.2012

Με σχέση εξαρτημένης εργασίας
- Ακαθάριστες αποδοχές 0 33.915
- Εργοδοτικές εισφορές 0 4.569

0 38.484
Με σχέση παροχής ανεξ. Υπηρεσιών 0 0

Σύνολο 0 38.484

31.3.2013 31.3.2012
Υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. 0 0

Απαιτήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. 0 0  
 
30. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 
30.1 Υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Δεν 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 ως εκ 
τούτου έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 
438.000 €. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2004 έως 2009 ο φορολογικός έλεγχος έχει ξεκινήσει 
και δεν έχει ολοκληρωθεί. Η πρόβλεψη αποτελεί εκτίμηση των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων 
που ενδεχομένως να προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο όλων των ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του 
Ν. 2238/1994. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό με σύμφωνη γνώμη του ελεγκτή χορηγήθηκε 
εντός της χρήσης 2012. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και ο 
οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
 

30.3 Εγγυητικές επιστολές 
Η εταιρεία έχει δώσει μία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συμβάσεως ποσού 271.500 € στην 
ΔΕΠΑ Α.Ε. 
 
Επίσης έχει λάβει από πελάτες εγγυητικές επιστολές συνολικής αξίας 115.680 € για εξασφάλιση 
απαιτήσεων. 
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31. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Μαρτίου 2013 γεγονότα, τα οποία θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή/και τα αποτελέσματα της εταιρείας για την 
περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις 
οικονομικές καταστάσεις.  
 
 

Νέα Σάντα Κιλκίς,  29 Μαίου 2013 
 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                            Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
  & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
  ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΤΖΕΜΗΣ                                                              ΕΛΕΝΗ Δ. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ 
     Α.Δ.Τ.  Π 721345                                                                                Α.Δ.Τ.  ΑΕ 206880 
 
 
 
 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
    ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ.  ΠΑΤΣΙΟΣ                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ  Φ.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
            Α.Δ.Τ.  Τ 217792                                                         ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ  Α  ́ΤΑΞΗΣ  5777 
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Στοιχεία και πληροφορίες 

 
 


