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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ηλώνεται και βεβαιώνεται µε την παρούσα  εξ όσων γνωρίζουµε ότι οι
ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. Ανώνυµη
Εταιρεία-Βιοµηχανία Ετοίµων Ενδυµάτων και Γενικό Εµπόριο» για την
περίοδο 01/01/2008-31/12/2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα
χρήσεως  της Εταιρείας.
∆ηλώνεται και βεβαιώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουµε ότι η ετήσια έκθεση
του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες
που απαιτούνται.
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΡΟΜΕΛΚΑ

Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία-Βιοµηχανία Ετοίµων Ενδυµάτων και Γενικό

Εµπόριο» την 24/3/2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο
διαδύκτιο, στη διεύθυνση www.fieratex.gr. Eπισηµαίνεται ότι τα

δηµοσιευθέντα στον τύπο  συνοπτικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν
στον αναγνώστη ορισµένα οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας. Επίσης  επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα
στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις
και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Αθήνα  24 Μαρτίου  2009
Οι Βεβαιούντες

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                         ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆..Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ    ΑΧΙΛΛΕΑΣ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

        Α.∆.Τ.  Ξ-103702                                      Α.∆.Τ.  Χ-029255                                    Α.∆.Τ. Π-037123
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ  ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

δ.τ. “ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.“
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01 ΕΩΣ 31/12/2008

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι

Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τα πεπραγµένα στης εταιρίας ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ δ.τ. “ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.“ για
την χρήση 2008, µιας χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από τις προσπάθειες της ∆ιοίκησης της
εταιρίας για την εξυγίανση του πελατολογίου και των διαδικασιών παραγωγής, στοιχείων
που θα την καταστήσουν ανταγωνιστική στην διεθνή αγορά ενδυµάτων.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 11,26 εκ. ευρώ για την χρήση 2008, έναντι
13,95 εκ. ευρώ την προηγούµενη. Η µείωση αυτή του κύκλου εργασιών κατά 2,69 εκ. ευρώ
ή ποσοστό 19,3% οφείλεται στην διακοπή  συνεργασίας µε πελάτες που κρίθηκαν
επιζήµιες για την εταιρία. Το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων της εταιρίας απευθύνεται σε
αγορές εκτός Ελλάδος.

Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 900 χιλ. ευρώ ή ποσοστό 8,0% επί του κύκλου εργασιών,
έναντι 1.804 χιλ. ευρώ ή ποσοστό 12,94% επί του κύκλου εργασιών την προηγούµενη
χρήση. Η µείωση των µικτών κερδών σαν απόλυτος αριθµός και σαν ποσοστό επί του
κύκλου εργασιών, είναι αποτέλεσµα των διαρθρωτικών προβληµάτων που προέκυψαν από
την διακοπή συνεργασιών µε πελάτες που αναφέραµε παραπάνω. Η εταιρία έχει διακόψει
την συνεργασία µε την µονάδα ραφής στην Βουλγαρία και έχει συγκεντρώσει όλη της την
παραγωγή στην µονάδα ραφής στην Αλβανία. Έτσι επιτυγχάνει καλύτερο έλεγχο της
διαδικασίας παραγωγής και µειωµένο κόστος το οποίο θα φανεί στην επόµενη χρήση.

Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT),
διαµορφώθηκαν σε κέρδη 64 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 821 χιλ. ευρώ την προηγούµενη
χρήση. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε κέρδη 205 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 998 χιλ. ευρώ την
προηγούµενη χρήση. Τέλος τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες
244 χιλ. ευρώ από κέρδη 466 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση.

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας εµφανίζονται µειωµένες κατά 562 χιλ. ευρώ, ενώ η σχέση
ξένων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 1,85 έναντι 1,88 την προηγούµενη χρήση.
Παράλληλα η γενική ρευστότητα της εταιρίας διαµορφώθηκε σε 1,51 έναντι 1,49 την
προηγούµενη χρήση.
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Στόχοι και προοπτικές
Από το τελευταίο τρίµηνο της χρήσης 2008 τα αρνητικά αποτελέσµατα της διεθνούς
χρηµατοοικονοµικής κρίσης έχουν αρχίσει να επηρεάζουν κάθε οικονοµία. Η ύφεση σε
σχεδόν όλους τους κλάδους παγκοσµίως έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της
αποταµίευσης και του διαθέσιµου εισοδήµατος, την µείωση της κατανάλωσης και των
επενδύσεων και την αύξηση της ανεργίας. Τα φαινόµενα αυτά αναµένεται να επηρεάσουν
αρνητικά και την αγορά ενδυµάτων της Ευρώπης και κατ΄ επέκταση τα µεγέθη της
εταιρίας.
Μέσα σε ένα τόσο δυσµενές και ρευστό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον κάθε πρόβλεψη
καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής καθώς οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητες και
υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού του βάθους και του χρόνου που θα διαρκέσει η παρούσα
κρίση.
Ο ανταγωνισµός παραµένει έντονος κυρίως από χώρες της Ασίας και εστιάζεται στην
ποιότητα και στην αξιοπιστία.
Η εταιρία έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε µηχανολογικό εξοπλισµό και ανθρώπινο
δυναµικό, έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο οργάνωσης ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις
νέες απαιτήσεις που διαµορφώνονται στην αγορά.
Επίσης η πολυετής επιτυχηµένη συνεργασία µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού, των
οποίων τα υψηλά standards έχουν περάσει στις διαδικασίες της εταιρίας µπορούν να
εγγυηθούν την ασφαλή πορεία για τα επόµενα χρόνια.
Η συνεχιζόµενη προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής, σε συνδυασµό µε την
αντικατάσταση των πελατών µε τους οποίους διεκόπη η συνεργασία, το περιθώριο κέρδους
των οποίων ήταν πολύ µικρό έως αρνητικό,  µε νέους πελάτες εκτιµάται ότι θα
διατηρήσουν  την εταιρία στην κερδοφορία.

 Σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Μετά την λήξη της χρήσης και µέχρι την σύνταξη του παρόντος δεν έχουν συµβεί
γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την
επιχειρηµατική πορεία της εταιρίας και της συγγενούς.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέµα για συζήτηση, λύεται η
συνεδρίαση.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ανάργυρος Γ. ∆ιαµαντής
Πρόεδρος του ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε» ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΠΡΟΜΕΛΚΑ  ΑΕ» , που
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή
και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών

Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες
δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση

ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά
την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την
εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις
και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων.
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα :  1. ∆εν διενεργήθηκε
πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 311.179,87
€ που προέκυψαν, στην χρήση 2006, από το  φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003
και 2004, τους οποίους η εταιρεία δεν αποδέχθηκε και κατέθεσε ∆ιοικητική
προσφυγή, µε συνέπεια τα Ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2. Οι
φορολογικές  δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2005 µέχρι και 2008 δεν έχουν
εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν
και οριστικοποιηθούν. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ο έλεγχός µας στο παρόν στάδιο δεν είναι
δυνατόν να προβλέψει την έκβαση του µελλοντικού φορολογικού ελέγχου.
Γνώµη

Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των  θεµάτων που µνηµονεύονται στην  προηγούµενη
παράγραφο, κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της
Εταιρείας κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και
τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε
τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων.
1. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες  οικονοµικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α  και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

2.  Στο λογαριασµό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται και
απαίτηση από µέλος του ∆.Σ. της εταιρείας ποσού 204.661,84 € η οποία είναι
αντίθετη µε τις διατάξεις του άρθρου 23α  του Κ.Ν. 2190/1920 .

                                                         Θεσ/νίκη  26  Μαρτίου  2009
                                                                         Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

                                                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
                                                                                    Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.   13381
                                                        ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.
                                                                Φ.  ΝΕΓΡΗ  3 – 11257 ΑΘΗΝΑ

                                                       Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31.12.2008 31.12.2007
Ενσώµατα πάγια 5 262,075.02 353,803.08 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 15,841.87 35,283.49 
Επενδύσεις  και λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 7, 13 370,871.23 403,046.20 

648,788.12 792,132.77 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 8 4,347,757.63 4,208,445.79 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 9 4,051,112.20 4,520,029.40 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10 126,686.23 459,157.81 

8,525,556.06 9,187,633.00 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9,174,344.18 9,979,765.77 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 11 1,784,850.00 1,784,850.00 
Αποθεµατικά 12 2,730,668.43 2,730,668.43 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 19  (1,290,556.21)  (1,046,480.26) 
Σύνολο καθαρής θέσης 3,224,962.22 3,469,038.17 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 16 242,730.00 280,910.00 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 14 75,506.12 74,080.37 

318,236.12 354,990.37 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 2,708,773.53 3,285,326.31 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 13 0.00 116,472.88 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 16 2,922,372.31 2,753,938.04 

5,631,145.84 6,155,737.23 
Σύνολο υποχρεώσεων 5,949,381.96 6,510,727.60 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 9,174,344.18 9,979,765.77 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟY 2008                                                                                                                            
(Ποσά σε  Ευρώ)                                                                            

Εταιρεία

Οι επ ισυναπτόµενες σηµειώσεις από σελίδα 12 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων.
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Σηµ. 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Πωλήσεις 3 11,256,263.97 13,946,328.66 
Κόστος πωληθέντων 4  (10,356,262.04)  (12,142,166.70) 
Μικτό κέρδος 900,001.93 1,804,161.96 
 Άλλα έσοδα 4 51,201.89 56,416.13 
Έξοδα διαθέσεως 4  (483,989.55)  (604,637.86) 
Έξοδα διοικήσεως 4  (382,235.50)  (391,965.01) 
 Άλλα έξοδα 4  (19,767.24)  (55,140.13) 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 4  (251,140.48)  (240,000.28) 
Κέρδος (ζηµία) προ φόρων  (185,928.95) 568,834.81 
Φόρος εισοδήµατος 13  (58,147.00)  (102,643.23) 
Καθαρό κέρδος (ζηµία) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  (244,075.95) 466,191.58 
Κέρδη (Zηµία)  κατά µετοχή αποδιδόµενα στους µετόχους της 
µητρικής - Βασικά 19  (0.0684) 0.1306 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0.0000 0.0000 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΌ 1.1.2007 ΜΕΧΡΙ 31.12.2007  (ποσά σε Ευρώ)

Οι επ ισυναπτόµενες σηµειώσεις από σελίδα 12 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων  (185,928.95) 568,834.81 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 141,425.82 177,502.49 

Προβλέψεις 1,425.75 8,692.14 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0.00 0.00 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (1,351.71) 12,048.45 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 252,228.97 242,090.26 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (139,311.84) 65,009.01 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 468,917.20  (626,923.78) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (753,201.08)  (24,770.68) 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (219,991.85)  (240,137.15) 

Καταβεβληµένοι φόροι 1,966.27  (255.66) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (433,821.42) 182,089.89 

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0.00 0.00 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  (30,185.53)  (145,101.20) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1,281.10 12,210.86 

Τόκοι εισπραχθέντες 0.00 0.00 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0.00 0.00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (28,904.43)  (132,890.34) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0.00 0.00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 130,254.27 100,008.34 

Εξοφλήσεις δανείων 0.00 0.00 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0.00 0.00 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0.00 0.00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 130,254.27 100,008.34 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  (332,471.58) 149,207.89 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 459,157.81 309,949.92 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 126,686.23 459,157.81 

Οι επ ισυναπτόµενες σηµειώσεις από σελίδα 12 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ)
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Σηµ.
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατ

α εις νέον

Σύνολο 
Καθαρής 
θέσης

Υπόλοιπο την 
1.1.2007 1,784,850.00 2,120,760.43 609,908.00 -1,512,671.84 3,002,846.59

Καθαρό 
αποτέλεσµα 
περιόδου 466,191.58 466,191.58
Υπόλοιπο την 
31.12.2007 1,784,850.00 2,120,760.43 609,908.00 -1,046,480.26 3,469,038.17

Υπόλοιπο την 
1.1.2008 1,784,850.00 2,120,760.43 609,908.00 -1,046,480.26 3,469,038.17

Καθαρό 
αποτέλεσµα 
περιόδου -244,075.95 -244,075.95
Υπόλοιπο την 
31.12.2008 1,784,850.00 2,120,760.43 609,908.00 -1,290,556.21 3,224,962.22

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις από σελίδα 12 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής
ενδυµάτων και εµπορίας αυτών είτε είναι ίδιας παραγωγής είτε παραγωγής τρίτων. Η
εταιρεία «ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.» έχει την έδρα της στην οδό Γρ. Λαµπράκη στην Γλυφάδα
Αθήνας. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 50 άτοµα. Οι µετοχές της Εταιρείας  δεν είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη
χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 24/03/2009.
Η διάρκεια της εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, ορίστηκε µέχρι το έτος  2049 .
Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών τοµέας
Νότιας Αθήνας, µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 1974/01ΝΤ/Β/86/623
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη :
• Ανάργυρος ∆ιαµαντής του Γεωργίου Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
• Μαρκόπουλος Αχιλλέας του Λεωνίδα  Μέλος.
• Χρήστος ∆ιαµαντής του Γεωργίου  Μέλος.

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 οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή
∆ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία
συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί
πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. Οι καταστάσεις αυτές είναι
βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρία σύµφωνα µε τον
Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, προσαρµοσµένες µε τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές
προκειµένου να εναρµονισθούν µε τα ∆ΠΧΠ.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, και γνωστοποίηση των

ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό
εξέταση χρήσεις. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες
γνώσεις της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από
τις εκτιµήσεις αυτές.
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2.2       Ενσώµατα   περιουσιακά  στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις

κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη
ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας
του.

Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους. Οι αποσβέσεις των
ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο που έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ

ΚΤΙΡΙΑ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ) 15%-33% 3 - 7 ΕΤΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15% - 20% 5 - 7 ΕΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15% - 20% 5 - 7 ΕΤΗ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20%-30% 3 - 5 ΕΤΗ

2.3        Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς  λογισµικού. Οι δαπάνες που
ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις
αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται
στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που
αναγνωρίζεται ως ασώµατη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή
µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του ( 1 - 3 έτη). Επίσης τα δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της αφορούν το κόστος σχεδιασµού νέων ενδυµάτων το οποίο
αναγνωρίζεται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και αποσβένεται χρησιµοποιώντας  την σταθερή
µέθοδο κατά την διάρκεια της εµπορικής τους εκµετάλλευσης. ( 5 έτη)

2.4      Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή
παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσης
προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων
προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο
εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού
δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση.
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2.5       Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση η οποία δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο σε µια επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα
συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας  ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε
βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.

i)Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης.

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε
από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς.
• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που

αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών
• Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.

ii)∆άνεια και απαιτήσεις

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται:

• Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
• Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί

νοµοθετικά από το κράτος,
• Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση

για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.

2.6      Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά την ζηµία που προκύπτει από τις

πιθανολογούµενες επισφάλειες. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς

απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι
σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

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

2.8       Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση
µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση
του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο. Οι δαπάνες έκδοσης µετοχών που σχετίζονται άµεσα µε
ενοποίηση επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνονται στο κόστος κτήσης.

2.9    ∆άνεια

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα
κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας
θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια
ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι
υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων
απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά
τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.

2.10       Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών
της εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου,
και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις

προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές
(αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές

απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες

προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η
εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που
αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που ισχύουν κατά περιόδους/χρήσεις
που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι
υποχρεώσεις. Η φορολόγηση των αποθεµατικών που δηµιουργήθηκαν µε βάση τις
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας θα γίνει µε τους συντελεστές που θα ισχύσουν κατά
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το χρόνο της διανοµής τους η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.

2.11     Παροχές σε εργαζοµένους

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

Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον
ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή τις µεταβολές που προκύπτουν από τα

ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας.

Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται κατά περιοδικά διαστήµατα που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση
χρησιµοποιείται το επιτόκιο των  οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (4,50%).

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές  αναπροσαρµογές,
αλλαγές στις αναλογιστικές υποθέσεις και τροποποιήσεις  καταχωρούνται

στ΄αποτελέσµατα ανάλογα µε το µέσο χρόνο εναποµένουσας υπηρεσίας των εργαζοµένων
που αφορά.  Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στ΄αποτελέσµατα µε εξαίρεση
την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα
χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.

2.12     Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η εταιρεία έχει παρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη
υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή
πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση
του ποσού.

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται
αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι

ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών
είναι πιθανή.
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2.13     Αναγνώριση εσόδων

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

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

(γ) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και
µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

(δ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

2.14      Αναγνώριση εξόδων

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.

2.15     ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων.

2.16     Συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η
απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονοµικές Καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφ’
όσον υπάρχει νόµιµο δικαίωµα για συµψηφισµό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό
του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο διακανονισµό.

2.17       Κέρδη ανά Μετοχή

Τα βασικά και τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά
κέρδη µετά από φόρους, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε περιόδου/χρήσης.

2.18     ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.
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Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών.
Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν τεθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η εν λόγω υπηρεσία προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν τους
συγκεκριµένους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την
διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων.

2.18.1    Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι.
Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι αµελητέα καθώς είναι
εξαιρετικά σπάνιες οι συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά του ευρώ.

2.18.2     Πιστοδοτικοί κίνδυνοι.
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστοδοτικούς κινδύνους που προέρχονται από την µη είσπραξη
υπολοίπων πελατών, σύµφωνα µε τις προσυµφωνηµένες ηµέρες πίστωσης ανά πελάτη. Στα
πλαίσια ελέγχου του πιστοδοτικού κινδύνου η εταιρεία εφαρµόζει µε συνέπεια σαφή
πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η
χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.

2.18.3 Κίνδυνος εξάρτησης από προµηθευτές.
Βασικοί προµηθευτές δεν υπάρχουν για την εταιρία καθώς οι αγορές νηµάτων, χηµικών
και χρωµάτων που είναι οι βασικές πρώτες ύλες είναι άκρως ανταγωνιστικές και η εταιρία
έχει την δυνατότητα κάθε φορά να επιλέγει µεταξύ πολλών προµηθευτών.

2.18.4      Κίνδυνοι ταµειακών ροών.
Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης

µελλοντικής µεταβολής των επιτοκίων του ευρώ να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά
τις ταµειακές εισροές η / και εκροές που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και
υποχρεώσεις της εταιρείας..
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω της διαθεσιµότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων.

2.19     ∆ιαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου.

Οι στόχοι της εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την
ικανότητά της να συνεχίσει να υπάρχει οικονοµική οντότητα και στο µέλλον για να είναι
σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους µετόχους και οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους
και να διατηρήσει µία κατάλληλη κεφαλαιακή δοµή για να µειώσει το κόστος του
κεφαλαίου.
Προκειµένου να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή, η εταιρεία µπορεί να
προσαρµόσει το ποσό των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, την απόδοση του
κεφαλαίου στους µετόχους, την έκδοση νέων µετοχών ή την προσφυγή στο δανεισµό,
καθώς η εταιρεία διατηρεί χαµηλό δείκτη ξένων προς Ιδίων κεφαλαίων.

3.     Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας
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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.

Πληροφόρηση κατά τοµέα: Πρωτεύων και δευτερεύοντες τοµείς  πληροφόρησης

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνιστούν έναν
επιχειρηµατικό τοµέα, αυτόν της κατασκευής ετοίµων ενδυµάτων. Οι πωλήσεις της
Εταιρείας γίνονται κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αµερικής. Τα
αποτελέσµατα µε βάσει την γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων  κατά τις χρήσεις που
έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν ως εξής:

1.1.2007 - 31.12.2007

Ελλάδα

Χώρες 
Ευρωπαικής 
Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο

Πωλήσεις προιόντων & λοιπών 
αποθεµάτων 377,851.13 12,231,819.04 1,336,658.49 13,946,328.66 

Πωλήσεις υπηρεσιών 0.00 

Μείον: ∆ιεταιρικές  πωλήσεις 0.00 

Πωλήσεις σε τρίτους 377,851.13 12,231,819.04 1,336,658.49 13,946,328.66 

Μικτό κέρδος 1,804,161.96 

 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 56,416.13 
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και 
διοίκησης)  (996,602.87)

 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  (55,140.13) 

Λειτουργικό αποτέλεσµα 808,835.09 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
(καθαρό)  (240,000.28) 

Αποτελέσµατα προ φόρων 568,834.81 

Φόροι εισοδήµατος  (102,643.23)

Αποτελέσµατα µετά φόρων Κέρδη 466,191.58 
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1.1.2008 - 31.12.2008

Ελλάδα

Χώρες 
Ευρωπαικής 
Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο

Πωλήσεις προιόντων & λοιπών 
αποθεµάτων 268.635,68 9.733.123,64 1.254.504,65 11.256.263,97 
Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 
Μείον: ∆ιεταιρικές  πωλήσεις 0,00 
Πωλήσεις σε τρίτους 268.635,68 9.733.123,64 1.254.504,65 11.256.263,97 
Μικτό κέρδος 900.001,93 
 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 51.201,89 
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και 
διοίκησης)  (866.225,05)
 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  (19.767,24) 
Λειτουργικό αποτέλεσµα 65.211,53 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
(καθαρό)  (251.140,48) 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (185.928,95)
Φόροι εισοδήµατος  (58.147,00)
Αποτελέσµατα µετά φόρων Ζηµίες  (244.075,95)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υπάγεται στην κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας
µε Κωδ. 14.19 Κατασκευή άλλων  ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης.

4. Ανάλυση δαπανών και λοιπών εξόδων

Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται ως εξής:

3 1.12 .2008 31 .12.2 007
Αµοιβές  κα ι έξοδα  προσω πικού 1.48 1.057 ,07 1 .523.246,0 9
Αµοιβές  κα ι έξοδα  τρ ίτω ν 4.01 4.537 ,49 3 .342.236,3 5
Παροχές  τρ ίτω ν 30 4.063 ,68 310.397,3 5
Φόρο ι - Τ έλη 2 3.269 ,14 17.689,3 8
∆ ιάφορα  έξοδα 64 0.809 ,56 648.742,8 4
Αποσβέσε ις 14 1.425 ,82 177.502,4 7
Προβλέψ εις /αποµείω ση 1 7.985 ,75 59.796,6 9
Έξοδα  &  ζηµ ίε ς  συµ /χώ ν  &  χρ εογράφω ν

Άλλα  έξο δα 1 9.767 ,24 55.140,1 3
Σύνολο  ∆απανώ ν  Χ ρήσης 6.64 2.915 ,75 6 .134.751,3 0

Πλέον  α ναλώσε ις  αποθεµά τω ν 4.59 9.338 ,58 7 .059.158,4 0
Συνολικό  κόστος 1 1.24 2.254 ,33 13 .193.909,7 0
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Οι ανωτέρω δαπάνες εµφανίζονται στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων ως εξής:

3 1.12 .2008 31 .12.2 007
Κόσ τος  πω ληθέντω ν 1 0.35 6.262 ,04 12 .142.166,7 0
Έξοδα  δ ιαθ έσ εω ς 48 3.989 ,55 604.637,8 6
Έξοδα  δ ιο ικήσ εω ς 38 2.235 ,50 391.965,0 1
Άλλα  έξο δα 1 9.767 ,24 55.140,1 3
Σύνολο  ∆απανώ ν  Χ ρήσης 1 1.24 2.254 ,33 13 .193.909,7 0

Η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης έχει ως εξής:

31.12.2008 31.12.2007
Έσοδα από επιδοτήσεις (ΟΑΕ∆) κλπ. 13,525.00 4,450.00
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών 15,158.42 31,455.23
Αποζηµιώσεις από τρίτους (από καταστροφή ασφαλ.αποθ.) 0.00 6,625.00
Λοιπά έσοδα 22,518.47 13,885.90

51,201.89 56,416.13

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικού κόστους (καθαρό) έχει ως εξής:

31.12.200831.12.2007
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 252,228.97 242,090.26
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (1,088.49) (2,089.98)

251,140.48 240,000.28

5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κίνηση  Χρήσης 2007

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα

Μεταφορικά 
µέσα Έπιπλα

Ακιν. υπό 
εκτέλεση 

& 
προκ/λές Σύνολο

0.00 144,516.20 1,015,381.82 113,940.23 381,034.60 0.00 1,626,219.21 

προσθήκες περιόδου 4,256.95 82,398.18 11,000.00 31,806.97 129,462.10 

µειώσεις περιόδου (14,723.82) (15,370.58) (30,094.40)

υπόλοιπο 31.12.2007 0.00 148,773.15 1,083,056.18 124,940.23 397,470.99 0.00 1,754,240.55 

Αποσβέσεις 0.00 

την 1.1.2007 141,258.25 673,352.92 103,008.41 333,962.13 0.00 1,083,161.71 

Περιόδου 2,008.75 118,570.17 7,972.06 26,139.87 154,690.85 

µειώσεις περιόδου (257.00) (5,578.09) (5,835.09)

υπόλοιπο 31.12.2007 143,267.00 791,666.09 110,980.47 354,523.91 0.00 1,400,437.47 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2007 0.00 5,506.15 291,390.09 13,959.76 42,947.08 0.00 353,803.08 

Κόστος κτήσης ή 
εκτίµησης 1.1.07
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Κίνηση  Χρήσης 2008

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα

Μεταφορικά 
µέσα Έπιπλα

Ακιν. υπό 
εκτέλεση & 
προκ/λές Σύνολο

0.00 148,773.15 1,083,056.18 124,940.23 397,470.99 0.00 1,754,240.55 

προσθήκες περιόδου 0.00 0.00 6,710.17 1,722.68 20,054.68 0.00 28,487.53 

µειώσεις περιόδου 0.00 0.00 (3,683.06) (1,392.74) (4,130.27) 0.00 (9,206.07)

υπόλοιπο 31.12.2008 0.00 148,773.15 1,086,083.29 125,270.17 413,395.40 0.00 1,773,522.01 

Αποσβέσεις 0.00 

την 1.1.2008 0.00 143,267.00 791,666.09 110,980.47 354,523.91 0.00 1,400,437.47 

Περιόδου 0.00 1,054.34 86,960.56 5,151.37 27,119.93 0.00 120,286.20 

µειώσεις περιόδου 0.00 0.00 (3,753.86) (1,392.73) (4,130.09) 0.00 (9,276.68)

υπόλοιπο 31.12.2008 0.00 144,321.34 874,872.79 114,739.11 377,513.75 0.00 1,511,446.99 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2008 0.00 4,451.81 211,210.50 10,531.06 35,881.65 0.00 262,075.02 

Κόστος κτήσης ή 
εκτίµησης 1.1.08

Οι συνολικές αποσβέσεις περιόδου  ποσού 120.286,20 €, επιβάρυναν κατά ποσό 112.532,48 €
το κόστος παραγωγής, κατά ποσό  6.044,05  € τα έξοδα διοίκησης και κατά ποσό  1.709,67  €
τα έξοδα διάθεσης.

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορασθέντα λογισµικά προγράµµατα και
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας . Η κίνηση των σχετικών λογαριασµών έχει ως εξής:

Κόστος κτήσης ή εκτίµησης
∆απάνες 
Λογισµικού

∆ικ/τα Βιοµ. 
Ιδιοκτ. Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης 127,724.71 291,521.76 419,246.47
Προσθήκες περιόδου 1,698.00 0.00 1,698.00
Υπόλοιπο λήξης 129,422.71 291,521.76 420,944.47
Αποσβέσεις

Στην αρχή της περιόδου 102,046.72 281,916.26 383,962.98
Της περιόδου 12,877.39 8,262.23 21,139.62
Υπόλοιπο λήξης 114,924.11 290,178.49 405,102.60
Αναπόσβεστη αξία 14,498.60 1,343.27 15,841.87

Οι αποσβέσεις περιόδου συνολικού ποσού  21.139,62 €, επιβάρυναν κατά ποσό
14.922,12 € το κόστος πωληθέντων, κατά ποσό  6.079,50  € τα έξοδα διοίκησης
και κατά ποσό 138,00€ τα έξοδα διάθεσης.
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7. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Η αποτίµηση των δοσµένων εγγυήσεων γίνεται στο κόστος τους επειδή δεν έχουν
καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης.

8. Αποθέµατα

31.12.2008 31.12.2007
Εµπορεύµατα 4,606.14 4,606.14
Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή 989,570.90 386,682.81
Παραγωγή σε εξέλιξη 664,159.82 1,009,769.97
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 2,689,420.77 2,807,386.87

Σύνολο 4,347,757.63 4,208,445.79

Το κόστος των αποθεµάτων της Εταιρείας που επιβάρυνε το κόστος πωληθέντων στην
κατάσταση του Λογαριασµού των Αποτελεσµάτων ανέρχεται στο ποσό των 4.599.338,58 €
για την περίοδο 1.1/31.12.2008 και στο ποσό των 7.059.158,40 € για την χρήση
1.1/31.12.2007.

Μέχρι 31.12.2008 έχει σχηµατισθεί,  για την Εταιρεία, πρόβλεψη συνολικού ποσού
1.500.000,00 € για απαξίωση των αποθεµάτων, ενώ το αντίστοιχο ποσό της 31.12.2007
ήταν 1.300.000,00 €, η διαφορά ποσού 200.000,00€ χρεώθηκε  σε επιβάρυνση των
αποτελεσµάτων της χρήσης 2008.

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31.12.2008 31.12.2007

Πελάτες 1,706,613.88 1,999,212.08
Επιταγές εισπρακτέες 111,438.97 125,965.30
Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες 31,080.00 0.00
Χρεώστες 254,988.94 267,884.99
Λοιπές απαιτήσεις (Προκαταβολές) 2,132,240.72 2,297,124.03
Έξοδα εποµένων χρήσεων 4,749.69 3,283.00

4,241,112.20 4,693,469.40
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (190,000.00) (173,440.00)

4,051,112.20 4,520,029.40

31.12.2008 31.12.2007

Εγγυήσεις Ενοικίων-∆ΕΗ 16.634,93 16.634,93
Αναβαλόµενη φορολογική απαίτηση 354.236,30 386.411,27
Σύνολο 370.871,23 403.046,20
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Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες,
καθώς η εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.

Στις λοιπές απαιτήσεις (προκαταβολές) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις από τους BALKAN
INDUSTRY OF GARMENT S.A. µε έδρα την ΑΛΒΑΝΙΑ ποσού 1.973.574,70 €  και
BULTEX LTD  µε έδρα την  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ποσού 78.653,73 € οι οποίες εταιρείες είναι οι
κύριοι  κατασκευαστές ρούχων (FACON).

Στο λογαριασµό «Χρεώστες» περιλαµβάνεται και απαίτηση από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της
εταιρείας ποσού 204.661,84 €.

Η πρόβλεψη για αποµείωση των απαιτήσεων από  Πελάτες υπολογίσθηκε µε τη «Μέθοδο της
εξατοµικευµένης  έρευνας των απαιτήσεων».

10. Ταµειακά διαθέσιµα

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

31/12/2008 31/12/2007

Ταµείο 2,069.19 1,005.89
Καταθέσεις Όψεως & Προθεσµίας 124,617.04 458,151.92

126,686.23 459,157.81

11.Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο, Ίδιες µετοχές

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 1.784.850,00 €, διαιρείται σε 3.569.700 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 € εκάστη.
Στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9/2/2004, αποφασίστηκε η αύξηση της
ονοµαστικής αξίας της µετοχής από το ποσό των € 73,37 στο ποσό των € 75,00 ανά µετοχή, και
παράλληλα, η µείωση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής από το ποσό των € 75,00 στο
ποσό των € 0,50.
Επίσης,  η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 38.790,74  µε κεφαλαιοποίηση
αντίστοιχου ποσού από τα «Κέρδη εις Νέο».  Έτσι, το  Μετοχικό Κεφάλαιο διαµορφώνεται στο
ποσό των € 1.784.850,00 και διαιρείται σε 3.569.700 ονοµαστικές µετοχές, αξίας € 0,50 έκαστη
(Φ.Ε.Κ 1373/17.2.2004, τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε)
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε µε τη δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ
1837/4.3.2004  (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) της πιστοποίησης της αύξησης.
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12. Λοιπά αποθεµατικά

31.12.2008 31.12.2007
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 2,120,760.43 2,120,760.43
Τακτικό αποθεµατικό 111,273.59 111,273.59
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 140.86 140.86
Αφορ/τα αποθ/κά ειδ.διατ.νόµων 332,779.66 332,779.66
Αποθ.Απαλ/να της φορολογίας έσοδα 146,705.83 146,705.83
Αποθ.εσ.φορολ/ντα κατά ειδικό τρόπο 19,008.06 19,008.06
Σύνολο 2,730,668.43 2,730,668.43

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 µµετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» προορίζεται προς κάλυψη
των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, µπορεί
όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές.

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. Κατά την παρούσα χρήση τα ανωτέρω αφορολόγητα
αποθεµατικά φορολογήθηκαν µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 και επιβλήθηκε
φόρος συνολικού ποσού 116.472,88 € σε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσης.

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα, και από έσοδα

φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο:  Τα αποθεµατικά αυτά δηµιουργήθηκαν από µέρος
των αδιανέµητων καθαρών κερδών προηγούµενων χρήσεων της εταιρείας, που

προέρχονται από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα ή έσοδα φορολογηθέντα κατ’
ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η φορολόγηση αυτών γίνεται µε
τους συντελεστές που θα ισχύουν κατά το χρόνο της διανοµής  τους, η οποία αποφασίζετε
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.

Στα Λοιπά Αποθεµατικά  περιλαµβάνεται και καταβληµένη διαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο από 2.120.760,43 €
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13. Φόροι εισοδήµατος

Η φορολογία εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:

Χρήση 2008 Χρήση 2007

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 0,00 0,00

Φόρος  επί αφορολόγητου

αποθεµατικού Ν. 3220/04 (25.972,03) (116.472,88)

Αναβαλλόµενες φορολογικές

απαιτήσεις (32.174,97) 13.496,95

Αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις 0,00 332,70
Σύνολο (58.147,00) (102.643,23)

Το ποσό των φόρων έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας τους πραγµατικούς φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν. Σύµφωνα µε το Ν. 3697/2008 οι φορολογικού συντελεστές για τις
χρήσεις 2010-2014 θα µειώνονται κατά µία µονάδα για κάθε χρήση. Η εταιρεία λαµβάνοντας
υπ΄ όψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές έχει αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση κατά ποσό  86.671,41 € αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως έξοδο στο Φόρο
εισοδήµατος. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασµό να ελαχιστοποιεί τη

φορολογική επιβάρυνση στηριζόµενη στα κίνητρα που παρέχει η φορολογική νοµοθεσία.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες

φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και
υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.

Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως εξής:

Χρήση 2008 Χρήση 2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές

απαιτήσεις 354.236,30 386.411,27

Αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο 354.236,30 386.411,27

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Από το  φορολογικό
έλεγχο, στην χρήση 2006, των χρήσεων 2003 και 2004 προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις συνολικού ποσού 311.179,87 € τους οποίους η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν
αποδέχθηκε και κατέθεσε ∆ιοικητική προσφυγή επειδή εκτιµά ότι θα δικαιωθεί και για το
λόγο αυτό δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το
θέµα αυτό. Για τις χρήσεις 2005 έως και 2008 η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά µε
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά
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το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις.

Η εταιρεία µείωσε το φόρο της χρήσης κατά ποσό 14.538,10 € λόγω συµψηφισµού κερδών
περιόδου µε ζηµίες προηγούµενης χρήσης ποσού 58.152,40 € που δε είχαν αναγνωριστεί
ως φορολογική απαίτηση µε 31.12.2006 επειδή είχε εκτιµηθεί ότι δεν θα υπήρχαν κέρδη
για συµψηφισµό. Για υπόλοιπο των ζηµιών της προηγούµενης χρήσης ύψους 45.916,68 €
δεν  αναγνωρίστηκε µέχρι 31.12.2008 φορολογική απαίτηση ποσού 11.479,17 €.
Κατά την παρούσα χρήση υπολογίσθηκε προσαύξηση ποσού 25.972,03 €, σε επιβάρυνση
των αποτελεσµάτων της χρήσης, λόγω µη απόδοσης φόρου ποσού 116.472,88 €, ο οποίος
εµφανίζεται στις υποχρεώσεις,  στο αφορολόγητο αποθεµατικό Ν. 3220/2004  ποσού
332.779,66 € που σχηµατίσθηκε σε προηγούµενη χρήση και φορολογήθηκε, µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 3614/2007.

Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση κατά τη χρήση 2008 για την
εταιρεία, έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 
έναρξης1.1.2008

Χρεώσεις (-)/ 
πιστώσεις 

Αποτελεσµάτων

Χρεώσεις (-)/ 
πιστώσεις 

Αποτελεσµάτω

ν από αλλαγή 
συντελεστή

Υπόλοιπο   
τέλους 

31.12.2008
Προβλέψεις επισφαλών 42.891,17 4.140,00 (9.406,23) 37.624,94
Συναλ/κές διαφορές αποτίµησης 0,00 0,00 0,00
Αποζηµιώσεις προσωπικού 18.520,09 356,44 (2.265,18) 16.611,35
Προσαρµογή αξίας αποθεµάτων 325.000,00 50.000,00 (75.000,00) 300.000,00
Προσαρµογή αποσβέσεων 0,01 0,00 0,01

386.411,27 54.496,44 (86.671,41) 354.236,30

14. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τους εργαζόµενος για την µελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 2112/20, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί
δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου , κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ,
προεξοφλούµενου στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε  τον προβλεπόµενο χρόνο
καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε 4,50%.

Η διακίνηση του λογαριασµού της Πρόβλεψης για παροχές στους εργαζόµενους, εντός της
χρήσης 2008 είχε ως εξής :

Πρόβλεψη κατά την 31.12.2007 74.080,37 
∆απάνη που επιβάρυνε τη χρήση 2008 45.324,40 
Καταβληθέντα ποσά  (43.898,65)
Πρόβλεψη κατά την 31.12.2008 75.506,12 
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Ο αριθµός των εργαζόµενων στην εταιρεία, κατά την 31.12.2008 και 31.12.2007 και το
Κόστος µισθοδοσίας τους (Αµοιβές, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές),κατά τη
χρήση 2008 και 2007, αναλύονται :

Χρήση 2008 Χρήση 2007
Αριθµός ατόµων
Μισθωτοί 40 41
Ηµεροµίσθιοι 10 16

Σύνολο 50 57

Κόστος 1.481.057,07 1.523.246,09

15.  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2008 31.12.2007
Προµηθευτές 1,881,147.04 2,913,914.23

Γραµµάτια πληρωτέα 11,000.00 18,500.00

Επιταγές πληρωτέες 439,766.39 229,320.18

Υποχρεώσεις από φόρους (πλήν φόρου εισοδήµατος) 165,432.66 21,021.48

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 68,425.00 69,624.42

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 116,796.60 12,986.10

Προκαταβολές 16,929.59 8,423.94

Λοιπές υποχρεώσεις(πιστωτές διαφ.+µερίσµατα) 9,276.25 11,535.96

Σύνολο 2,708,773.53 3,285,326.31

16. ∆άνεια

31.12.2008 31.12.2007
Μακροπρόθεσµα τραπεζικά  οµολογιακά 
δάνεια 242,730.00 280,910.00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια  2,884,192.31 2,734,848.04
Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους 
επόµενους 12 µήνες 38,180.00 19,090.00

2,922,372.31 2,753,938.04
Σύνολο 3,165,102.31 3,034,848.04

Από τα µακροπρόθεσµα δάνεια ποσό 90.010,00 € είναι πληρωτέο µετά από 5 έτη.
Το µακροπρόθεσµο κοινό οµολογιακό δάνειο συνολικού ποσού 280.910,00 €, την
31.12.2008 είχε ληφθεί από την εταιρεία για την αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (28.091) κοινές, ανώνυµες οµολογίες,
τιµής διαθέσεως εκάστης ίσης προς 10,00 €. Η αποπληρωµή προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί σε 11 εξαµηνιαίες δόσεις η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί την
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20.3.2009. Οι πρώτες 10 δόσεις  ποσού 19.090,00€, µε τελευταία καταβολή στις 20.3.2014
ποσού 90.010,00 €. Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και ισούται µε το επιτόκιο
euribor προσαυξηµένο κατά ποσοστό 2,30%.

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί
η εταιρεία µε διάφορες τράπεζες.

17. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεµένα Μέρη.

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Προµέλκα Α.Ε µε τις συνδεόµενες εταιρείες, την
31.12.2008 έχουν ως εξής:

Εταιρεία

Αγορές  
1.1./31.12.2008

Πωλήσεις 
1.1/31.12.2008

Απαιτήσεις 
31.12.2008

Υποχρεώσεις 
31.12.2008

ΦΙΕΡΑΤΕΞ  A.E 1,738,375.12 230.19 0.00 738,976.57

      Σύνολο 1,738,375.12 230.19 0.00 738,976.57

 Στο µετοχικό κεφάλαιο της Προµέλκα Α.Ε συµµετέχει µε ποσοστό 25%, η εταιρεία
«ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε» η οποία από 9/3/2007 καθίσταται από µητρική συγγενής, λόγω
µεταβίβασης ποσοστού 9,1% από τον Πρόεδρο & ∆/ντα σύµβουλο κ. Ιωάννη ∆.
Ανεζουλάκη και παύσης του δικαιώµατος εκλογής της πλειοψηφίας των µελών ∆.Σ. της
«ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.» από τη «ΦΙΕΡΑΤΕΞ – ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.».  Η Προµέλκα
Α.Ε ενοποιείται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την µητρική εταιρεία µέχρι 8/3/2007 και
από 9/3/2007 παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της «ΦΙΕΡΑΤΕΞ – ΑΦΟΙ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.» µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.

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

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2007

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας
- Ακαθάριστες αποδοχές 58,224.06 58,224.06
- Εργοδοτικές εισφορές 9,420.87 9,094.24

67,644.93 67,318.30
Με σχέση παροχής ανεξ. Υπηρεσιών 0.00 0.00
Σύνολο 67,644.93 67,318.30

31.12.2008 31.12.2007
Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. --------- ---------
Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ. 204,661.84 128,636.35

18. Ενδεχόµενα

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

καταστάσεων.

19. Κέρδη – (Ζηµίες) ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη- (ζηµίες) προκύπτουν από την διαίρεση του κέρδους- (ζηµίας) που
αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής µε το µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών της
εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση 2008 Χρήση 2007
Καθαρά κέρδη (ζηµίες)
αναλογούντα στους µετόχους (244.075,95) 466.191,58

Σταθµισµένος µέσος όρος των σε
κυκλοφορία µετοχών 3.569.700 3.569.700
Κέρδη (Ζηµία)  ανά µετοχή (0,0684) 0,1306

20. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα.

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού
της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όµιλο,
στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

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

ΕΝΑ  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ.
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Φ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ.  Ξ 103702 Α.∆.Τ.  Χ 029255 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ  5777
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