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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

α) οι συννημένες εξαμηνιαίες, οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – 

ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» για την περίοδο 01/01/2016-30/6/2016, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας, 

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 σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007. 

 

 

Νέα Σάντα Κιλκίς 28 Σεπτεμβρίου 2016 

  

 

Οι Βεβαιούντες 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                          ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                        ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ..Σ 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

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

 

περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30η Ιουνίου 2016. 
(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες 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 ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο δεύτερο εξάμηνο και τέλος 

παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτών 

μερών. 

 

Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ. 

Η εξεταζόμενη περίοδος χαρακτηρίζεται από την μείωση του επιπέδου του κύκλου εργασιών και 

την εμφάνιση ζημιών στα αποτελέσματα έναντι κερδών προ φόρων στο αντίστοιχο διάστημα του 

προηγούμενου χρόνου.  

Η μείωση του κύκλου εργασιών και η αύξηση του κόστους παραγωγής  ευθύνονται για την 

εμφάνιση κερδών προ φόρων στα αποτελέσματα της περιόδου. 

Πιο αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της περιόδου ανήλθε σε  13,8 εκ. ευρώ έναντι 14,5 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση 0,7 εκ. ευρώ ή ποσοστό 4,73 

%. Το μικτό αποτέλεσμα είναι θετικό και ανήλθε σε 336 χιλ. ευρώ έναντι 1,16 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης συνολικά 

ανήλθαν σε  899 χιλ.. ευρώ έναντι 899  χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 

χρήσης. Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 191 χιλ. ευρώ έναντι 211 χιλ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση 20 χιλ. ευρώ. Η μείωση αυτή 

οφείλεται στην σταδιακή μείωση του μέσου ύψους δανεισμού.  Από την αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων για πώληση η εταιρία κατέγραψε κέρδη 2,5 χιλ. ευρώ 

τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά συνολικά έσοδα. Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ 

φόρων ανήλθαν σε ζημίες 607 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 185 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της 

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

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθε σε κέρδη 345  χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.227 

χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης..  

 

Οι βασικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρείας 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 Μεταβολή % 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin) 2,42% 7,99% -5,57% 

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων αποσβέσεων 

(E.B.I.T.D.A.) 2,49% 8,44% -5,95% 

Κέρδη Εκμετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.) -3,08% 3,06% -6,14% 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.) -4,38% 1,27% -5,65% 

Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.) -3,28% -0,42% -2,86% 
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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 για πωλήσεις προς το 

εξωτερικό. Η διοίκηση της εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανανέωσε τις δανειακές 

συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες διατηρώντας  παράλληλα τα πιστωτικά όρια για 

κεφάλαια κίνησης. 

Αντίστοιχα συνέχισε τις προσπάθειες για την διεύρυνση του πελατολογίου στο εξωτερικό και το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών αναμένεται να εμφανισθεί στα αποτελέσματα του δευτέρου 

εξαμήνου του τρέχοντος έτους. 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκλήθηκε στις 30.06.2016 πήρε 

αποφάσεις ομόφωνα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

 

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων  

Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, περιλαμβάνουν ένα 

ημερήσιο όριο για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και περιορισμούς στις πληρωμές στο εξωτερικό, 

κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους 

προμηθευτές και πιστωτές. Επίσης η ενταθείσα κατά τον προηγούμενο χρόνο φυγή κεφαλαίων από 

τις Ελληνικές Τράπεζες έχει περιορίσει σημαντικά την χορήγηση ρευστότητας από αυτές προς τις 

επιχειρήσεις μέσω βραχυπροθέσμου δανεισμού. 

Το 50% και πλέον του κύκλου εργασιών της εταιρίας αφορά εξαγωγές ενώ το 40% αφορά 

πωλήσεις προς Ελληνικές  εταιρίες εξαγωγείς, επομένως υπάρχει και όπως εκτιμάται θα συνεχιστεί 

η ομαλή ροή εμβασμάτων από το εξωτερικό και έτσι πληρώνονται και θα συνεχίσουν να 

πληρώνονται οι προμηθευτές εξωτερικού και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της εταιρίας. 

Η αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ελέγχων 

κεφαλαίων έχει δημιουργήσει μια ακόμα πιο αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία 

μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία, τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τις 

προοπτικές της Εταιρείας.  

Οι δραστηριότητες της εταιρίας συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε 

θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδραση 

που θα έχουν στις δραστηριότητες της εταιρίας. Παρά το γεγονός αυτό, με βάση την εκτίμηση της 

Διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα εφαρμοστεί, δεν αναμένεται 

σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του εταιρίας μεσομακροπρόθεσμα. Ως εκ 

τούτου, η Διοίκηση έχει αξιολογήσει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου την 30 

Ιουνίου 2016.  

Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις 

πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 

δραστηριότητες της εταιρίας. 
 

Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία 

Η εταιρία  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 την εταιρία από την πιθανή έλλειψη την βασικής πρώτης ύλης του 

βαμβακιού και την συνακόλουθη σημαντική αύξηση της τιμής του. Η εταιρία αντιμετωπίζει την 

πιθανότητα του κινδύνου της έλλειψης διατηρώντας αποθέματα ικανά να συνεχίσουν την 

παραγωγή για 2-3 μήνες. Επιπλέον η εταιρία παράγει κατόπιν παραγγελίας και με τον τρόπο αυτό 
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μηδενίζει τον κίνδυνο από τυχόν σημαντική αύξηση των τιμών της βασικής πρώτης ύλης, διότι 

αυτή θα μεταφερθεί στην τελική τιμή των προϊόντων.   

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η εν λόγω υπηρεσία προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς 

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

Το Διοικητικό 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 

Η εταιρία 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 επεξεργασμένα 

και ενδύματα). 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 30.06.2016 ανερχόταν σε 1.279.801 ευρώ και 

ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας, που την 30.06.2016 ανερχόταν σε 

2.951.300 ευρώ, εκτοκίζονται  με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο πίνακας στην σημείωση 22 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 2016, 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 πιστωτική 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 150 ημερών και για τους 

πελάτες εξωτερικού μεταξύ 60 και 90 ημερών. Οι ημέρες πίστωσης τηρούνται από την συντριπτική 

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

πρόβλεψη ύψους 2.732.329 ευρώ. 

Επίσης μεγάλο 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. 
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Κεφαλαιουχικός Κίνδυνος 

 

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: 

 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   30/6/2016 30/6/2015 

Συνολικός Δανεισμός     4.231.101 5.103.442 

Μείον: Χρηματικά 
διαθέσιμα  

   (489.736) (418.126) 

Καθαρό χρέος     3.741.365 4.685.316 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     12.349.047 13.830.740 

Σύνολο κεφαλαίου     16.090.412 18.516.056 

Συντελεστής μόχλευσης     23,25% 25,30% 

 

 

IV. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

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

πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2016, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη 

διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 2015 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, κατά την λήξη της 

τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

Εταιρεια
Αγορές

1.1. - 30.6.2016

Πωλήσεις

 1.1. - 30.6.2016

Απαιτήσεις 

30.6.2016

Υποχρεώσεις 

30.6.2016

ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ 1.125.183 343.924 96.781 481.444

COTTON FASHION AE 227.488 168.238 308 267.034

ALFA COTTON 46.826 1.101.212 1.074.068 282.900

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0 0 0 80.599

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0 0 0 0

Σύνολο 1.399.497 1.613.374 1.171.157 1.111.977

` 

Εταιρεια
Αγορές

1.1. - 30.6.2015

Πωλήσεις

 1.1. - 30.6.2015

Απαιτήσεις 

30.6.2015

Υποχρεώσεις 

30.6.2015

ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ 1.292.796 541.730 301.057 482.715

COTTON FASHION AE 81.107 1.573.011 456.541 10.877

ALFA COTTON 0 910.154 910.154 0

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0 0 0 84.099

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0 0 0 0

Σύνολο 1.373.904 3.024.895 1.667.752 577.691
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-Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 30.6.2016 συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με 

ποσοστό 33,69 %. 

 

Κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και κατά το αντίστοιχο διάστημα της 

προηγούμενης χρήσης,  δεν καταβλήθηκαν αμοιβές ούτε υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς 

τα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας.  

 

Στην τρέχουσα χρήση λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης αποφασίσθηκε η μη καταβολή 

αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα της εταιρίας.  

 

 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Νέα Σάντα  Κιλκίς,  28 Σεπτεμβρίου  2016 

 

Ιωάννης Δ. Ανεζουλάκης 

 

 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

& Διευθύνων Σύμβουλος 



ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. -ΒΑΦΕΙΑ- ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

Από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 

 

 9  

 

 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της  

«ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

«ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ -ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» (η Εταιρεία), της 

30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές 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 Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

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 Διεθνή 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 τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 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 ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

 

Θεσ/νίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2016 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Μαρία  Απ. Κωτσιοπούλου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ  35411 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/6/2016 31/12/2015

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12 14.415.141 15.271.666

Ασώματες ακινητοποιήσεις 13 132 181

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 55.091 55.091

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 14.470.364 15.326.938

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 15 6.058.986 5.486.153

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 7.426.791 6.611.510

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 17 8.925 5.325

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 18 489.736 466.752

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 13.984.438 12.569.740

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.454.801 27.896.677

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 19 7.448.610 7.448.610

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 19 3.682.579 3.682.579

Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Ακινήτων 20 3.095.298 3.136.778

Λοιπά Αποθεματικά κεφάλαια 21 6.792.730 6.781.997

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (8.670.170) (8.249.368)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων 12.349.047 12.800.596

Δικαιώματα τρίτων 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.349.047 12.800.596

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 22 1.279.801 1.457.154

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 2.172.237 2.324.568

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 23 300.391 289.123

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 24 438.000 438.000

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 25 1.628.300 1.778.847

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26 15.000 15.000

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.833.728 6.302.691

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 27 7.320.726 6.255.230

Δάνεια 22 2.951.300 2.538.161

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 10.272.026 8.793.390

Σύνολο υποχρεώσεων 16.105.754 15.096.082

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.454.801 27.896.677

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Πωλήσεις 3 13.842.804 14.530.800

Μείον: Κόστος πωλήσεων 4 (13.506.712) (13.370.049)

Μικτό κέρδος 336.092 1.160.751

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 5 204.329 234.322

540.420 1.395.073

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6 (585.734) (517.254)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (313.060) (381.512)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (57.794) (100.427)

Λειτουργικά αποτελέσματα (416.167) 395.879

Κόστος χρηματοδότησης 9 (191.312) (211.311)

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών (607.479) 184.568

Αποτέλεσμα επενδύσεων 14 0 0

Αποτελέσματα προ φόρων (607.479) 184.568

Φόρος εισοδήματος 10 153.375 (246.030)

Αποτελέσματα μετά φόρων (454.104) (61.462)

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκτήτης Μητρικής (454.104) (61.462)

Δικαιώματα τρίτων 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας ενσώματων παγίων 

λόγω αύξησης φορολογικού συντελεστή
20 0 0

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

Διαφορά εύλογης αξίας χρηματ/κών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση
18 2.556 (4.050)

Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εσόδων μετά από φόρους 2.556 (4.050)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (451.548) (65.512)

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκτήτης Μητρικής (451.548) (65.512)

Δικαιώματα τρίτων 0 0

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

  Βασικά 11 (0,0445) (0,0060)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ευρώ) 0 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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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 2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 7.448.610 3.682.579 3.327.078 585.209 6.189.359 (7.336.583) 13.896.252

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-30/6/2015 0 0 0 0 (4.050) (61.462) (65.512)

Μεταφορά απόσβεσης αποθεματικού Ν.3299 από υπόλοιπο εις νέον σε λοιπά 

αποθεματικά
0 0 0 0 8.177 (8.177) 0

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας σε υπόλοιπο εις νέον 0 0 (41.923) 0 0 41.923 0

Λοιπές μεταβολές 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 7.448.610 3.682.579 3.285.154 585.209 6.193.486 (7.364.298) 13.830.740

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 7.448.610 3.682.579 3.136.778 585.209 6.196.788 (8.249.368) 12.800.596

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-30/6/2016 0 0 0 0 2.556 (454.104) (451.548)

Μεταφορά απόσβεσης αποθεματικού Ν.3299 από υπόλοιπο εις νέον σε λοιπά 

αποθεματικά
0 0 0 0 8.177 (8.177) 0

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας σε υπόλοιπο εις νέον 0 0 (41.480) 0 0 41.480 0

Λοιπές μεταβολές 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 7.448.610 3.682.579 3.095.298 585.209 6.207.521 (8.670.170) 12.349.047

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (607.479) 184.568

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 918.518 931.753

Λοιπές Προβλέψεις 11.268 12.583

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής

δραστηριότητας
(10.087) 56.995

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (147.370) (150.572)

Έσοδα επενδυτικών τίτλων 0 (7.003)

Τόκοι και συναφή έξοδα 191.312 211.311

356.161 1.239.635

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (572.833) (268.282)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (815.281) (2.031.578)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.080.292 733.282

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (264.757) (212.769)

Καταβεβλημένοι φόροι (14.796) (6.595)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (231.214) (546.306)

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (64.223) (66.878)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 9.190 42.000

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,

αξιόγραφων)
0 39.748

Έσοδα επενδυτικών τίτλων (μερίσματα, τοκομερίδια) 0 7.003

Τόκοι εισπραχθέντες 2 28

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (55.032) 21.901

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων 309.230 613.991

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
309.230 613.991

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου (α)+(β)+(γ) 22.984 89.585

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 466.752 328.541

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 489.736 418.126

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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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 205 άτομα. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 

2016 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28/9/2016.  

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 : 

- Ιωάννης Δ. Ανεζουλάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 

- Δημήτριος Ι. Ανεζουλάκη, εκτελεστικό μέλος 

- Αικατερίνη Σ. Ζερβού, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

- Αθανάσιος Αντ.  Μαντήκος, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος- Νικόλαος   

- Σπ.  Ζερβός, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

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

 

Ελεγκτική Εταιρεία:  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

                                                     μέλος της Crowe Horwath International 

                                                     Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

                                                     Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  

 

2. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

αναλύονται παρακάτω: 

 

2.1        Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από 

την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και βάσει 

της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας. Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα  με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧA) και πιο συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις» και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ 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 

∆ΠΧΑ.  

Η προετοιμασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές 

απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών 

ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Αν και οι 

συγκεκριμένες εκτιµήσεις είναι βασισμένες στις βέλτιστες γνώσεις της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 

. 
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2.2   Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων 

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης 

μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι 

η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε 

αυτές ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, 

οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους 

κρίση, καθορίζοντας το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί 

των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) - Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 

βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 

στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε 

μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων 

της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό 

συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους - Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν 

το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 και  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016. Οι κατωτέρω 

τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (π.χ. πώληση ή διανομή 

στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού 

σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να 

αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει 

αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας 

εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με 

βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών 

ομολόγων σε αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με 

παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου 

συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται 

επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη 

διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές 
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καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η 

ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, 

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία 

εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

παρατίθενται αναλυτικά: 

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως 

ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».  

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο 

ή υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 

συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας.  

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» 

στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα 

συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.  

Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω 

πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει 

την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό 

μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 

συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 

εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, 

ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και 

απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε 

βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την 

αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά με το 

ΔΠΧΑ 15 στις 12 Απριλίου 2016 εξεδόθησαν οι τελικές διευκρινίσεις οι οποίες πέρα από διευκρινίσεις 

επί συγκεκριμένων θεμάτων περιέχουν και διευκολύνσεις όσον αφορά την πρώτη εφαρμογή του 

προτύπου.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 19 Ιανουαρίου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 16, το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019, αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά τις μισθώσεις και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 17, ΕΔΔΠΧΑ 4, ΜΕΔ 15 και ΜΕΔ 27. 
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Το νέο πρότυπο ορίζει πως θα γίνεται η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση 

των μισθώσεων. Όσον αφορά τη λογιστική των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή προβλέπει ένα 

μοναδικό λογιστικό μοντέλο βάσει του οποίου θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις όλες οι μισθώσεις που υπερβαίνουν τη διάρκεια των 12 μηνών ή που αφορούν 

περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας. Οι εκμισθωτές θα συνεχίσουν να διαχωρίζουν τις μισθώσεις σε 

χρηματοδοτικές ή λειτουργικές με την προσέγγιση του νέου προτύπου να παραμένει ουσιαστικά 

αμετάβλητη σε σχέση με αυτή του ΔΛΠ 17.  

Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Κατάταξη και 

επιμέτρηση των Παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018 και 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 η οποία επιγραμματικά περιέχει: α) επιπλέον οδηγίες για 

τις συναλλαγές που εμπεριέχουν όρους απόδοσης, β) κατάταξη συναλλαγών που εξαρτώνται από την 

αξία μετοχών με χαρακτηριστικό τον συμψηφιστικό διακανονισμό και γ) λογιστικοποίηση 

τροποποιήσεων συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών από 

διακανονισμό σε μετρητά σε διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους λόγω αλλαγών στους όρους και 

τις προϋποθέσεις. 

Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει 

γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις 

μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι 

οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν  τις μεταβολές από ταμειακές ροές 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου 

θυγατρικών ή άλλων εταιριών, τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές, τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας και λοιπές μεταβολές. 

Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 

με την οποία αποσαφήνισε ότι: 

•    Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς 

σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε 

http://www.forin.gr/laws/law/3308/dpxa-2-Paroxes-pou-eksartwntai-apo-thn-aksia-twn-metoxwn#!/?article=5&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/3308/dpxa-2-Paroxes-pou-eksartwntai-apo-thn-aksia-twn-metoxwn#!/?article=5&bn=1


ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. -ΒΑΦΕΙΑ- ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

Από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 

 

 21  

εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία 

των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

•    Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις 

λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος 

περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες 

εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό 

με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι 

εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3       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 πιο πρόσφατων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οι οποίες έχουν 

αναρτηθεί στη ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.fieratex.gr. 

 

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 2016 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 Νοτιοανατολικής 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 30η Ιουνίου 2016 και 30η Ιουνίου 2015  έχουν ως εξής: 
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1.1.2016 - 30.6.2016

Ελλάδα

Χώρες 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο

Πωλήσεις εμπορευμάτων, 

προιόντων & λοιπών 

αποθεμάτων 2.280.937 7.740.528 1.273.200 11.294.665

Πωλήσεις υπηρεσιών 2.335.734 212.404 0 2.548.138

Πωλήσεις σε τρίτους 4.616.671 7.952.932 1.273.200 13.842.804

344.893

1.1.2015 - 30.6.2015

Ελλάδα

Χώρες 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο

Πωλήσεις εμπορευμάτων, 

προιόντων & λοιπών 

αποθεμάτων 4.294.156 6.282.764 1.199.986 11.776.906

Πωλήσεις υπηρεσιών 2.544.234 209.431 230 2.753.894

Πωλήσεις σε τρίτους 6.838.390 6.492.194 1.200.215 14.530.800

1.227.052

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: 

 

1.1.16-30.6.16 1.1.15-30.6.15

Κωδ. 13.30

Φινίρισμα υφαντουργικών 

προιόντων 2.548.138 2.753.894

Κωδ. 13.91

Κατασκευή πλεκτών 

υφασμάτων και υφασμάτων 

πλέξης κροσέ 10.874.317 11.268.725

Κωδ. 46.41

Εμπορία ειδών 

κλωστουφαντουργίας 420.349 508.181

Σύνολο 13.842.804 14.530.800  
 

4. Ανάλυση Κόστους Πωλήσεων 

 

Το κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 
Κόστος Πωληθέντων

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Κόστος αναλωθέντων 6.405.810 6.377.938

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.471.944 1.528.254

Επεξεργασίες (FACON) 3.219.693 2.707.457

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 61.792 64.464

Παροχές τρίτων 1.238.028 1.625.778

Διάφορα Έξοδα 215.190 162.650

Έξοδα αποσβέσεων 894.256 903.508

Υπόλοιπο 13.506.712 13.370.049

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

5. Ανάλυση Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής: 

 

FIERATEX%20IFRS_CONSOLIDATION_31_12_2014.xls
../../../../../../../Kate/Documents/ΘΑΝΑΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΕΣ/FIERATEX/ΕΤΟΣ_2015/ΔΛΠ%2031.3.2015/FIERATEX%20IFRS_CONSOLIDATION_31_12_2014.xls
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Λοιπά έσοδα Εκμετάλλευσης

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Έσοδα από επιδοτήσεις 1.466 0

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγοαθών 23.260 9.406

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 150.547 150.572

Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων 0 7.003

Κέρδη/(Ζημιά) από πωληση παγίου 6.911 45.891

Λοιπά Έσοδα 22.146 21.450

Υπόλοιπο 204.329 234.322

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 

 

Τα Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 
Έξοδα διάθεσης

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 199.361 152.557

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 135.117 137.560

Παροχές τρίτων 69.142 39.960

Έξοδα από φόρους και τέλη 810 0

Λοιπά έξοδα 170.959 177.191

Έξοδα αποσβέσεων 10.346 9.986

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0 0

Υπόλοιπο 585.734 517.254

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

7. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης 

 

Τα Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 

Έξοδα διοίκησης

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 132.357 174.333

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 66.422 73.580

Παροχές τρίτων 20.208 20.485

Έξοδα από φόρους και τέλη 20.827 32.297

Λοιπά έξοδα 59.329 62.557

Έξοδα αποσβέσεων 13.917 18.259

Υπόλοιπο 313.060 381.512

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

8. Ανάλυση Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 

Τα Λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
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Λοιπά λειτουργικά έξοδα

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & 

προσαυξήσεις
7.356 0

Συναλαγματικές διαφορές 30.719 11.003

Καταβολή Αποζημιώσεων 16.908 11.963

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & 

ζημιές
2.810 77.460

Υπόλοιπο 57.794 100.427

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

9. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 174.677 200.738

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 16.637 10.602

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 191.314 211.340

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2 28

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 2 28

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (191.312) (211.311)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

10. Φόροι Εισοδήματος 

 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Αναβαλλόμενος φόρος (153.375) 246.030

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (153.375) 246.030

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Αποτελέσματα προ φόρων (607.479) 184.568

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 

(2016:29%, 2015:29%)
(176.169) 53.525

Μη αναγνώριση φορολογικής απαίτησης για μέρος ζημιών 0 196.235

Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία εισοδήματος (12.820) (39.374)

Επίδραση αλλαγής Φορολογικών Συντελεστών 0 0

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος 35.614 35.644

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (153.375) 246.030

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.  
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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: 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.251.027 1.282.067

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.423.263) (3.606.635)

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης
(2.172.237) (2.324.568)

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης (2.324.568) (1.910.053)

Φόρος αποτελεσμάτων 153.375 (194.124)

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών 0 (110.611)

Φόρος ιδίων κεφαλαίων (1.044) (109.779)

Υπόλοιπο τέλους (2.172.237) (2.324.568)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Κατά την 

31/12/2015

Χρεώσεις (Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις (Πιστώσεις)                      

Ιδίων Κεφαλαίων
Κατά την 30/6/2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων στοιχείων (2.289.417) 0 183.372 0 0 (2.106.045)

Προσαρμογή αξίας πάγιων στοιχείων (1.317.218) 0 0 0 0 (1.317.218)

(3.606.635) 183.372 0 (3.423.263)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Προσαρμογή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 792.375 0 0 792.375

Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων 115.417 (1.353) 0 114.065

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 79.190 3.268 0 82.458

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 397.146 (35.614) 0 361.532

Προσαρμογή επί φορολογικών  ζημιών (102.062) 3.703 0 (98.359)

Φόρος αποθ/κού χρεογράφων 0 0 (1.044) (1.044)

1.282.067 (29.997) (1.044) 1.251.027

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(2.324.568) 153.375 (1.044) (2.172.237)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

11. Κέρδη ανά μετοχή 

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

 

 

 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους (454.104) (61.462)

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 €) (0,0445) (0,0060)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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12. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Γήπεδα & 

οικόπεδα

Κτίρια & 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2015 1.234.729 10.020.749 29.549.498 252.709 1.473.046 42.530.732

Προσθήκες 1/1-30/6/2016 0 4.585 41.197 0 18.441 64.223

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2016
0 0 (45.086) 0 0 (45.086)

Σύνολο κατά την 30/6/2016 1.234.729 10.025.334 29.545.609 252.709 1.491.488 42.549.869

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2015 0 3.658.128 22.005.225 222.982 1.372.731 27.259.066

Προσθήκες 1/1-30/6/2016 0 168.084 732.896 6.275 11.214 918.469

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2016
0 0 (42.807) 0 0 (42.807)

Σύνολο κατά την 30/6/2016 0 3.826.212 22.695.314 229.257 1.383.945 28.134.728

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2015 1.234.729 6.362.621 7.544.273 29.728 100.315 15.271.666

Κατά την 30/6/2016 1.234.729 6.199.122 6.850.295 23.453 107.543 14.415.141

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού 918.469 €, επιβάρυναν κατά ποσό 894.255 € το κόστος 

παραγωγής, κατά ποσό 13.868 € τα έξοδα διοίκησης και κατά ποσό 10.346 € τα έξοδα διάθεσης. 

Η αξία των οικοπέδων και των κτιρίων επανεκτιμήθηκε και επαναξιολογήθηκε στη χρήση 2012 

σύμφωνα με εκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές. Η επανεκτίμηση βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των 

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

ιδίων κεφαλαίων. 

 

Επιχορηγήσεις υπολοίπου 1.628.300 € στις 30.6.2016, που αναλογούν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

εμφανίζονται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την προηγούμενη χρήση αναλύονται ως 

ακολούθως: 
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Γήπεδα & 

οικόπεδα

Κτίρια & 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2014 1.234.729 10.002.727 29.981.224 252.709 1.435.309 42.906.698

Προσθήκες 1/1-30/6/2015 0 18.023 28.367 0 20.489 66.878

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2015
0 0 (384.751) 0 0 (384.751)

Σύνολο κατά την 30/6/2015 1.234.729 10.020.749 29.624.841 252.709 1.455.798 42.588.826

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2014 0 3.348.610 21.001.327 211.322 1.353.080 25.914.340

Προσθήκες 1/1-30/6/2015 0 167.343 746.447 6.358 10.949 931.097

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2015
0 0 (282.579) 0 0 (282.579)

Σύνολο κατά την 30/6/2015 0 3.515.953 21.465.196 217.680 1.364.030 26.562.858

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2014 1.234.729 6.654.116 8.979.898 41.387 82.229 16.992.359

Κατά την 30/6/2015 1.234.729 6.504.796 8.159.645 35.029 91.768 16.025.968

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

13. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Λογισμικά 

προγράμματα
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2015 386.860 386.860

Προσθήκες 1/1-30/6/2016 0 0

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2016
0 0

Σύνολο κατά την 30/6/2016 386.860 386.860

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2015 386.679 386.679

Προσθήκες 1/1-30/6/2016 49 49

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2016
0 0

Σύνολο κατά την 30/6/2016 386.728 386.728

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2015 181 181

Κατά την 30/6/2016 132 132

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   

 

Από τις συνολικές αποσβέσεις της χρήσεως ποσού 49  €, ποσό 0 € επιβάρυνε το κόστος παραγωγής, 

ποσό 49 € τις δαπάνες διοίκησης και ποσό 0 € τις δαπάνες διάθεσης. 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση αναλύονται ως 

ακολούθως: 
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Λογισμικά 

προγράμματα
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2014 386.860 386.860

Προσθήκες 1/1-30/6/2015 0 0

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2015
0 0

Σύνολο κατά την 30/6/2015 386.860 386.860

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2014 386.033 386.033

Προσθήκες 1/1-30/6/2015 656 656

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-

30/6/2015
0 0

Σύνολο κατά την 30/6/2015 386.688 386.688

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2014 827 827

Κατά την 30/6/2015 171 171

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

14. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 55.091 αφορούν κυρίως εγγυήσεις ΔΕΗ.  

 

15. Αποθέματα 

 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

  Eμπορεύματα 16.884 384

  Προϊόντα έτοιμα καί ημιτελή -  Υποπροϊόντα και Υπολείμ. 1.294.229 1.305.871

  Παραγωγή σε εξέλιξη 693.724 383.557

  Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλ.& είδη Συσκ. 4.054.148 3.796.342

Σύνολο 6.058.986 5.486.153

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Πελάτες 4.279.914 3.935.624

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 114.140 48.889

Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση 1.760.760 1.406.957

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 3.102.916 3.102.916

Χρεώστες διάφοροι 523.454 501.906

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 240.735 214.084

Έξοδα επόμενων χρήσεων 14.200 3.632

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 123.000 129.831

10.159.120 9.343.839

Μείον: Προβλέψεις (2.732.329) (2.732.329)

Υπόλοιπο 7.426.791 6.611.510

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την λήξη της περιόδου 

ποσού 523.454 €, αφορά ΦΠΑ για επιστροφή ή συμψηφισμό ποσού 387.511 € και απαιτήσεις από 

λοιπούς χρεώστες ποσού 135.943 €. 
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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 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων:

Αρχικό υπόλοιπο 3.102.916 3.079.799

Αύξηση 0 23.117

(Μείωση) 0 0

Τελικό υπόλοιπο 3.102.916 3.102.916

Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων:

Αρχικό υπόλοιπο 2.732.329 2.732.329

Αύξηση 0 0

(Μείωση) 0 0

Τελικό υπόλοιπο 2.732.329 2.732.329

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 3.102.916 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 30.6.2016 η εταιρεία εκτιμά ότι από το συνολικό ποσό των ανωτέρω επισφαλών απαιτήσεων 

δεν θα εισπραχθεί συνολικό ποσό απαίτησης € 2.732.329. Οι ανωτέρω απαιτήσεις σε καθυστέρηση 

συνολικού ποσού € 370.587, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη απομείωσης, αφορούν 

ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 180 ημερών τόσο για την τρέχουσα 

χρήση/περίοδο, όσο και για την προηγούμενη. 

 

17. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  

 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. 3.420.695 3.420.695

Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α. 0 0

Ομολογίες 0 0

Υπόλοιπο Αξίας Κτήσης 3.420.695 3.420.695

Πλέον (Μείον): Προβλέψεις αποτίμησης στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα
(3.411.770) (3.415.370)

Υπόλοιπο 8.925 5.325

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, αφορούν την 

αξία των χρεογράφων εισηγμένων στο Χ.Α.Α. καθώς και Ομολογιών, όπως προκύπτει από τις επίσημες  

τιμές κλεισίματος στην λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 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  
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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 8.925 € την 30.6.2016  (μετοχές 

εισηγμένες στο ΧΑΑ). Από την αποτίμηση των ανωτέρω χρεογράφων την 30.6.2016 , προέκυψε ζημία 

ποσού 3.600 €, που καταχωρήθηκε καθαρό φόρου, ήτοι ποσό € 2.556 στο λογαριασμό των Ιδίων 

κεφαλαίων «Αποθεματικό Διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου» σύμφωνα με το αναθεωρημένο 

ΔΛΠ39 δια μέσου της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων.  

 

18. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

  Ταμείο 171.765 162.624

  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 317.971 304.128

Υπόλοιπο 489.736 466.752

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

ζήτηση. 

 

 

19. Μετοχικό κεφάλαιο, Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 7.448.609,75 €, διαιρείται σε 10.203.575 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,73 € έκαστη. 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: 

 

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%  

 

20. Αποθεματικό εύλογης αξίας ακινήτων 

 

Η μεταβολή του αποθεματικού εύλογης αξίας ακινήτων έχει ως εξής: 
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Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Αρχικό υπόλοιπο 3.136.778 3.327.078

Μεταβολή εξαιτίας αλλαγής φορολογικών συντ/στών 0 (109.779)

(Μείωση): Λόγω μεταφοράς στο Υπόλοιπο κερδών της αναλογίας 

των αποσβέσεων επί της υπεραξίας αναπροσαρμογής των κτιρίων
(41.480) (80.520)

Τελικό υπόλοιπο 3.095.298 3.136.778

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

21. Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια 

 

Η ανάλυση των Λοιπών αποθεματικών κεφαλαίων έχει ως εξής: 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

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 6.962.401 6.954.224

Αποθεματικό Διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου (1.514.702) (1.517.258)

Αποθεματικό για ιδίες μετοχές 62.790 62.790

Υπόλοιπο 6.792.730 6.781.997

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: Σύμφωνα 

με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 η εταιρία από 1.7.2008 μετέφερε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία  από 

τα «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων» στα «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 καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 

«Αποθεματικό Διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» μέσω της 

κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Στην παρούσα περίοδο, δια μέσω της Κατάστασης συνολικών 

εσόδων, μεταφέρθηκε ζημία ποσού 2.556 € (ζημία 3.600 € μείον φόρος 1.440 €).  

 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων: Τα αποθεµατικά φορολογικών  νόµων 

δημιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής  μονοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη 

δυνατότητα μετάθεσης της  φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς 

τους µετόχους , είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η 

φορολόγηση αυτών γίνεται με τους συντελεστές που θα ισχύουν κατά το χρόνο της διανομής  τους, η 

οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

Αποτέλεσμα από την ακύρωση Ιδίων μετοχών : Αφορά το αποτέλεσμα (κέρδος) από την ακύρωση 

107.800 ιδίων μετοχών με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, Φ.Ε.Κ. 6359/4-7-

2008. 
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22. Δάνεια  

 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Μακροπρ. Τραπεζικά ομολογιακά δάνεια 0 0

Μακροπρόθεσμα λοιπά τραπεζικά δάνεια 1.279.801 1.457.154

         Υπόλοιπο Μακρ/σμων δανείων 1.279.801 1.457.154

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.544.826 2.135.244

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες 406.474 402.917

Υπόλοιπο βραχ/σμων δανείων 2.951.300 2.538.161

Υπόλοιπο δανείων 4.231.101 3.995.314

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 € 274., όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα αφορά δόσεις δανείων 

πληρωτέες μετά από 5 έτη. Κατωτέρω παρουσιάζεται ο πίνακας ληκτότητας των δανειακών 

υποχρεώσεων της εταιρίας:  

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων είναι οι εξής: Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

Μακρ/σμα τραπεζικά δάνεια πληρωτέα από 2 έως 5 έτη 1.005.687 1.079.212

Μακρ/σμα τραπεζικά δάνεια πληρωτέα μετά από 5 έτη 274.114 377.941

         Υπόλοιπο Μακρ/σμων δανείων 1.279.801 1.457.154

Δάνεια πληρωτέα έως 1 έτος 2.951.300 2.538.161

Υπόλοιπο βραχ/σμων δανείων 2.951.300 2.538.161

Υπόλοιπο δανείων 4.231.101 3.995.314

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Για δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 1.549.159 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: 

 

2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Αύξηση/ (Μείωση) 

επιτοκίου 

Μεταβολή 

Αποτ/τος 

0,50% 10.007,86 

1,00% 19.984,82 

1,50% 29.961,78 

2,00% 39.938,75 

-0,50% -9.946,07 

-1,00% -19.923,03 

-1,50% -29.900,00 

-2,00% -39.876,96 
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23. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 

 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και 

απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον 

προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών 

που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν αντίστοιχα τη 

συνταξιοδοτική υποχρέωση.  

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

έχουν ως ακολούθως: 

 

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

30/6/2015

Άτομα:

Μισθωτοί 73 70

Ημερομίσθιοι 132 121

Σύνολο 205 191

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:

Έξοδα μισθοδοσίας 1.392.042 1.452.102

Εργοδοτικές εισφορές 370.170 384.396

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.187 1.056

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 25.995 5.007

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
11.268 12.583

Συνολικό κόστος 1.803.662 1.855.144

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

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

συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητο 

αναλογιστή. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως 

ακολούθως: 
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Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

31/12/2015

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενης υποχρέωσης 300.391 289.123

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 0 0

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης
300.391 289.123

Ποσά αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

30/6/2015

Κόστος υπηρεσίας 27.100 12.894

Χρηματοοικονομικό κόστος 6.324 3.409

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 0 0

Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 33.424 16.303

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

31/12/2015

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 289.123 340.884 

Εισφορές εργοδότη 0 0 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (22.156)  (4.884) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικών 

Εσόδων
33.424  (46.877) 

Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους 300.391 289.123 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 289.123 340.884 

Κόστος υπηρεσίας 27.100 25.788 

Χρηματοοικονομικό κόστος 6.324 6.818 

Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές 0  (79.483) 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (22.156)  (4.884) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως 300.391 289.123 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,00%

Πληθωρισμός 1,8% 1,8%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,0% 1,0%

Μεσος όρος μελλοντικής εργασιακής ζωής 15,85 15,85

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

24. Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 

 

Αφορά πρόβλεψη φόρων ποσού 438.000 € για τις ανέλεγκτες χρήσεις μέχρι σήμερα.  

 

25. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

 

Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις και αναγνωρίζονται ως 

έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν. 

Ως εκ τούτου το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν αποτελεί χρηματική οφειλή της εταιρείας αλλά 

λογιστικό υπόλοιπο που τμηματικά θα αναγνωριστεί ως έσοδο στις επόμενες χρήσεις σε αντιστάθμισμα 

των αποσβέσεων των επιδοτούμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Η μεταβολή του λογαριασμού των επιχορηγήσεων εντός της τρέχουσας χρήσης έχει ως εξής: 

 
 30.6.2016 31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2015 (1.1.2014) 1.778.847 2.061.510 

Είσπραξη επιχορήγησης 0 0 

Διαγραφή επιχ/σης λόγω πώλησης παγίων 0 (3.176) 

Επιστροφή επιχ/σης  0 0 

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης (150.547) (279.487) 

Υπόλοιπο 30.6.2016  (31.12.2015) 1.628.300 1.778.847 

 

 

 

 

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

 

27. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 

Κατά την 30/6/2016 Κατά την 31/12/2015

  Προμηθευτές 4.389.217 3.334.325

  Επιταγές πληρωτέες 1.437.966 1.349.914

  Προκαταβολές Πελατών 456.816 175.586

  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 513.234 806.570

  Μερίσματα πληρωτέα 1.825 1.825

  Πιστωτές διάφοροι 229.148 256.503

  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 265.727 288.918

  Λοιποί φόροι και τέλη 26.793 41.589

Υπόλοιπο 7.320.726 6.255.230

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

28. Συναλλαγές και υπόλοιπα με Συνδεμένα Πρόσωπα 

 

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

τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 

Εταιρεια
Αγορές

1.1. - 30.6.2016

Πωλήσεις

 1.1. - 30.6.2016

Απαιτήσεις 

30.6.2016

Υποχρεώσεις 

30.6.2016

ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ 1.125.183 343.924 96.781 481.444

COTTON FASHION AE 227.488 168.238 308 267.034

ALFA COTTON 46.826 1.101.212 1.074.068 282.900

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0 0 0 80.599

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0 0 0 0

Σύνολο 1.399.497 1.613.374 1.171.157 1.111.977

 

Εταιρεια
Αγορές

1.1. - 30.6.2015

Πωλήσεις

 1.1. - 30.6.2015

Απαιτήσεις 

30.6.2015

Υποχρεώσεις 

30.6.2015

ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ 1.292.796 541.730 301.057 482.715

COTTON FASHION AE 81.107 1.573.011 456.541 10.877

ALFA COTTON 0 910.154 910.154 0

ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 0 0 0 84.099

ΑΡΑΞ Α.Ε. 0 0 0 0

Σύνολο 1.373.904 3.024.895 1.667.752 577.691

 

-Η εταιρεία «ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.», την 30.6.2016  συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με 

ποσοστό 33,69 %. 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν δόθηκαν αμοιβές μελών Διοίκησης της εταιρείας. 
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Στην τρέχουσα χρήση λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης αποφασίσθηκε η μη καταβολή 

αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα της εταιρίας.  

 

29. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

29.1 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. 

 

29.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008-2010, ως εκ 

τούτου έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 

438.000 €. Η πρόβλεψη αποτελεί εκτίμηση των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων που 

ενδεχομένως να προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο όλων των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 

από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.2 του Ν.2238/94, για τις 

χρήσεις 2011 έως 2013 και τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν.4174/2013) για τη χρήση 2014, η εταιρεία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από 

τους νόμιμους ελεγκτές. Για τη χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος από τους 

νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένονται πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

 

29.3 Εγγυητικές επιστολές 

Eγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεως ποσού 293.153 € υπέρ ΔΕΠΑ Α.Ε. 

 

 

 

30. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2016 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,  28 Σεπτεμβρίου 2016 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                     ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

    & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ 

     Α.Δ.Τ.  Χ 886843                                                                                Α.Δ.Τ.  ΑΙ 701564 

 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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            Α.Δ.Τ.  Τ 217792                                                         ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ  Α΄ ΤΑΞΗΣ  5777 
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Στοιχεία και πληροφορίες 

 


