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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» 

 

1. Βασίλειος Γ. Πολύχρονος –Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Δημήτριος Γ. Πολύχρονος –Διευθύνων Σύμβουλος  

3. Αναστάσιος Πολύχρονος – Αντιπρόεδρος 

 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας  και ειδικώς για αυτό ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ότι : 

 Oι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2012-30/06/2012 , 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 εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του Ν. 3556/2007. 

 Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 

της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 . 

 

Ναύπακτος  , 27 Αυγούστου 2012 

 

Βασίλειος Πολύχρονος  Δημήτριος Πολύχρονος    Αναστάσιος Πολύχρονος 

 

 

 

Πρόεδρος      

 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος      

 

 

 

 Αντιπρόεδρος 
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2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 30/06/2012 

 
Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» αφορά στην 

περίοδο 01/01/2012 έως 30/06/2012 , συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 5 του 

Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/3.7.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Περιλαμβάνει συνοπτικά πλην όμως κατά τρόπο ουσιαστικό τις  σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες που σύμφωνα με το 

παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητες προκειμένου να καθίσταται δυνατή για τους επενδυτές  και κάθε ενδιαφερόμενο, 

μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση τους για τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του 

Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 . 

Πιο συγκεκριμένα εμπεριέχει πληροφορίες και στοιχεία για: 

 

Α. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ  ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 . 

 

1. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/06/2012 .  

 Την 18/06/2012 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  στην έδρα της εταιρίας στη 

Ναύπακτο  η οποία μεταξύ άλλων αποφάσισε τα εξής θέματα:   

 Ενέκρινε την  καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 στο συνολικό ποσό των €49.000,00 πλέον των 

αναλογούντων φόρων, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και τη  διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από 

τα μέλη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Ενέκρινε την  επέκταση του σκοπού της εταιρείας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και τη 

συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις  .  

 Ενέκρινε την  τροποποίηση του άρθρου  4 του Καταστατικού για το σκοπό της εταιρείας με την προσθήκη  σ’  αυτό 

δύο παραγράφων που αφορούν την παραπάνω εγκριθείσα επέκταση του σκοπού. 

 Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση . για διάφορα τρέχοντα θέματα καθώς και για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

του φωτοβολταϊκού πάρκου και την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την 100% «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» . 

  

2. Επενδύσεις θυγατρικής «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.»  

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 υλοποιήθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα της παραπάνω θυγατρικής που αφορούσε την κατασκευή 

Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 1,3 MW σε μισθωμένο αγροτεμάχιο στην περιοχή Πηνείας του Ν. Ηλείας , για την παραγωγή  

ηλεκτρικής ενέργειας . Το συνολικό κόστος της επένδυσης προϋπολογίστηκε σε €2.600 χιλ. για την κάλυψη του οποίου χορηγήθηκε 

από τη μητρική εταιρεία μακροπρόθεσμο δάνειο , ποσού €2.350 χιλ. , διάρκειας 12 ετών , με επιτόκιο 7,5% ετησίως .   

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Από τις οικονομικές  καταστάσεις  που αφορούν το Α’ εξάμηνο  του  2012 και περιέχονται στην παρούσα εξαμηνιαία  οικονομική 

έκθεση, προκύπτουν συνοπτικά οι παρακάτω διαπιστώσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, ήτοι : 

α. Κύκλος εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το Α’  Εξάμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 εμφανίζει σημαντική 

μείωση σε ποσοστό 73,9 %  αφού ανήλθε στο ποσό των €154,5 χιλ. έναντι € 591,4 χιλ. . Η μείωση αυτή αντανακλά  ουσιαστικά την 

υπολειτουργία της  παραγωγής και πώλησης υφασμάτων.    
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Σε επίπεδο Ομίλου ο Κύκλος Εργασιών  σημείωσε σημαντική αύξηση (ποσοστό 92,5 %) και ανήλθε στο Α Εξάμηνο του 2012 σε 

€3.760,3  χιλ. έναντι €1.953,2  χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 . Η αύξηση αυτή προέρχεται από τη θυγατρική εταιρεία 

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» της οποίας οι πωλήσεις  εκκοκκισμένου βαμβακιού αυξήθηκαν σημαντικά  με την εκποίηση 

μεγάλου μέρους των αποθεμάτων βαμβακιού που  η εταιρεία διατηρούσε στο τέλος της χρήσης 2011.  Σημειώνεται ότι το βαμβάκι 

είναι χρηματιστηριακό είδος και τόσο η ζήτηση , όσο και η τιμή του , εμφανίζουν κατά περιόδους διακυμάνσεις  οι οποίες επηρεάζουν 

τη ρευστοποίηση ή μη των αποθεμάτων .   

β. Αποτελέσματα προ φόρων 

Τα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο του 2012 συνέχισαν να είναι ζημιογόνα και οι σχετικές ζημιές 

αυξήθηκαν σε ποσοστό 121,3 % και ανήλθαν σε €1.489 χιλ. έναντι €672,7 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 .  

Η σημαντική αυτή αύξηση των ζημιών (€816,3 χιλ.) οφείλεται κατά βάση στην αύξηση των αποσβέσεων (€36,5 χιλ.) , στην υποτίμηση 

της αξίας των αποθεμάτων που έγινε (€249 χιλ.) , στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( €500,8 χιλ.) και κατά το 

υπόλοιπο μικρό ποσό στην αρνητική επίδραση των σταθερών εξόδων στη σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα της εταιρείας την ίδια 

περίοδο . 

Σε επίπεδο Ομίλου , η αύξηση των προ φόρων ζημιών στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011 ήταν 

€626,2 χιλ. (ποσοστό 49,1%) και ανήλθαν σε €1.900 χιλ. και €1.273,8 αντίστοιχα .  

Η αύξηση αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη της αντίστοιχης της μητρικής εταιρείας που αναφέρεται παραπάνω και αντανακλά τη 

θετική επίδραση στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» συνυπολογιζομένου ότι στην ίδια περίοδο, στη θυγατρική εταιρεία αυξήθηκαν οι προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις κατά  €69,4 χιλ. και  οι χρεωστικοί τόκοι κατά €175,2 χιλ. λόγω αύξησης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού από 

τη μη ρευστοποίηση των αποθεμάτων (31/12/2011 €4.135,7 χιλ.), τα οποία σταδιακά μειώθηκαν και στις 30/06/2012 ανέρχονταν σε 

€1.948,2 χιλ. 

γ. Ενσώματα Πάγια .  

Η εταιρεία στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και σε σχέση με το λογιστικό υπόλοιπο των παγίων κατά την 31/12/2011 δεν 

πραγματοποίησε άξιες λόγου επενδύσεις και προσθήκες (ανήλθαν μόνο σε €4,6 χιλ.) . Αντίθετα έγιναν αρκετά μεγαλύτερου ύψους 

πωλήσεις και διαγραφές παγίων (€1.283,7 χιλ.) .  

Σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζονται στην ίδια περίοδο  σημαντικού ύψους επενδύσεις (€2.554,1 χιλ.) που σχεδόν αποκλειστικά αφορούν 

τη θυγατρική «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» (€2.534 χιλ.) .  

δ. Τραπεζικός δανεισμός – Διαθέσιμα 

Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό κατά την 30/06/2012 όπως και αντίστοιχα δεν είχε κατά την 30/06/2011. Τα ταμιακά διαθέσιμα 

όμως σημείωσαν μείωση και ανέρχονται στις 30/06/2012 σε €3.107,6 χιλ. έναντι €5.649,8 χιλ. που ήταν στις 31/12/2011, γεγονός που 

οφείλεται αποκλειστικά στη χορήγηση , όπως προαναφέρθηκε , μακροπρόθεσμου δανείου €2.350 χιλ. στην κατά 100 % θυγατρική 

της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» . 

Σε επίπεδο Ομίλου παρά τη μείωση των διαθεσίμων από την ανωτέρω αιτία , αυτά διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (30/06/2012 € 

4.992,7 χιλ. έναντι 31/12/2011 €6.494,4) και ουσιαστικά σημείωσαν στο Α Εξάμηνο 2012 , βελτίωση της τάξεως των €850 χιλ. 

περίπου .  

Όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό , αυτός σε απόλυτους αριθμούς αυξήθηκε στο Α Εξάμηνο 2012 κατά €336,7 

χιλ. έναντι του αντίστοιχου δανεισμού της 31/12/2011, παρά τη σύναψη νέου δανεισμού στην ίδια περίοδο ύψους €2.819 χιλ. . 

Αυτό οφείλεται στην αποπληρωμή δανεισμού της προηγούμενης εκκοκκιστικής περιόδου της τάξεως των €2.483 χιλ. Η εξόφληση του 

υφιστάμενου δανεισμού θα γίνει σταδιακά εντός έτους τόσο από τις πωλήσεις αποθεμάτων εκκοκκισμένου βαμβακιού που ήδη 

υπάρχουν όσο και αυτού που θα παραχθεί από τις αγορές σύσπορου βαμβακιού νέας εσοδείας .  

ε. Ίδια Κεφάλαια  

Η κεφαλαιακή συγκρότηση της εταιρείας στις 30/06/2012 παραμένει εξαιρετική αφού τα ίδια κεφάλαια  (€11.932,6 χιλ) καλύπτουν 

10,5 φορές τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της,  έναντι 9,8 που  ήταν ο αντίστοιχος δείκτης στις 31/12/2011. Σε επίπεδο Ομίλου ο 

δείκτης κεφαλαιακής συγκρότησης είναι χαμηλότερος και τα ίδια κεφάλαια στις 30/06/2012 καλύπτουν 2,4 φορές τις πάσης φύσεως 

υποχρεώσεις του Ομίλου, έναντι 2,6 που ήταν στις 31/12/2011 λόγω του προαναφερθέντος δανεισμού της θυγατρικής 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών της νέας εκκοκκιστικής περιόδου.  
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στ. Συνθήκες ρευστότητας  

Ικανοποιητικές παραμένουν οι συνθήκες ρευστότητας τόσο για την εταιρεία  όσο και σε επίπεδο ομίλου κατά την 30/06/2012, παρά τη 

μείωση που εμφανίζουν σε σχέση με την 31/12/2011. 

Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται ως εξής :  

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 

Γενική Ρευστότητα  

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 

 

24,7 

 

38,6 

 

2,1 

 

3,2 

Άμεση  Ρευστότητα  

(Ταμειακά και ισοδύναμα διαθέσιμα/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

 

17,5 

 

27 

 

1,3 

 

1,6 

 

Η παρατηρούμενη παραπάνω μείωση των σχετικών δεικτών οφείλεται , κατά βάση , στη μείωση των διαθεσίμων  της μητρικής για τη 

χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου θυγατρικής καθώς και στην αύξηση των προβλέψεων για μείωση των αποθεμάτων και των 

επισφαλών απαιτήσεων που προαναφέρθηκαν .  

  

Γ. ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ . 

Οι πιθανοί παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2012, δεν έχουν 

διαφοροποιηθεί ουσιαστικά απ’ αυτούς  της προηγούμενης χρήσης και συγκεκριμένα: .  

 (α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο περαιτέρω περιορισμός της δραστηριότητας και του Κύκλου Εργασιών της εταιρείας σε συνδυασμό με την αυστηρότατη παροχή 

πιστώσεων προς τους πελάτες καθώς και η αύξηση στο πρώτο εξάμηνο του 2012 των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες , 

περιορίζουν στο εξής σημαντικά την περαιτέρω αύξηση του πιστωτικού κινδύνου της εταιρείας . Οι συνολικές προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων της εταιρείας που  στις 30/06/2012 ανέρχονται στο ποσό των €1.011,1 χιλ. καλύπτουν ποσοστό 61% του συνόλου των 

εμπορευματικών απαιτήσεων της εταιρείας και 100% των επισφαλειών κατά τη γνωμοδότηση των νομικών  συμβούλων της εταιρείας.  

Όσον αφορά τις θυγατρικές της , η μεν «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.», πραγματοποιεί πωλήσεις κυρίως έναντι φορτωτικών 

εγγράφων ή με προκαταβολές , η δε «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.»  άρχισε μόλις από τα τέλη του Ιουνίου του τρέχοντος έτους να 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια , την οποία με βάση μακροχρόνια  σύμβαση , διαθέτει στη Δ.Ε.Η. . Επομένως ο πιστωτικός κίνδυνος  και 

στις ανωτέρω θυγατρικές είναι μελλοντικά αρκετά περιορισμένος . Έτσι, σε επίπεδο Ομίλου, οι προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών 

απαιτήσεων που ανέρχονταν στις 30/06/2012 στο ποσό των €1.263,1 χιλ. και  καλύπτουν ποσοστό 53% του συνόλου των 

εμπορευματικών απαιτήσεων του Ομίλου  και το 100%  των επισφαλειών κατά τη γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της 

εταιρείας .  

 (β) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Οι συναλλαγές του Ομίλου γίνονται σε Ευρώ με εξαίρεση τις πωλήσεις βάμβακος των ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. στο 

εξωτερικό που πραγματοποιούνται σε δολάρια. Οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας του δολαρίου δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα 

αποτελέσματα του Ομίλου.   

Δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις συναλλαγματικές 

διακυμάνσεις, αξιολογεί τους κινδύνους και λαμβάνει έγκαιρα μέτρα για την αποφυγή συναλλαγματικών κινδύνων. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται δεδομένου ότι ο όμιλος διαθέτει επαρκή κεφάλαια κινήσεως τα οποία υπερκαλύπτουν τις 

υποχρεώσεις του.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίου  

Η επαρκής ρευστότητα του Ομίλου περιορίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης και όποτε απαιτηθεί δανεισμός για την κάλυψη 

βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας (αυτό κατά βάση γίνεται από τη θυγατρική  «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.)  ο κίνδυνος του 

επιτοκίου είναι ελάχιστος  διότι η εξόφληση των δανείων  γίνεται σε διάστημα μικρότερο των (12) μηνών, με το προϊόν των σταδιακών 

πωλήσεων βαμβακιού .   
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(ε) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.  

Τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου επενδύονται βραχυχρόνια (διάστημα μικρότερο του μηνός) και τα εκάστοτε επιτόκια 

εξασφαλίζουν την μέγιστη απόδοσή τους και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  

(στ) Κίνδυνος αποθεμάτων  

Τα αποθέματα του ομίλου  προέρχονται κυρίως   από την   θυγατρική «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» , αφορούν εκκοκκισμένο 

βαμβάκι που την 30/06/2012 διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Εξάλλου ο Όμιλος ελαχιστοποιεί και τον κίνδυνο από ενδεχόμενες 

ζημιές των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ. λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς αποθήκευσης – 

φύλαξης καθώς και ασφάλισης .  

 

 

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ . 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

Α . ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  30/06/2012 31/12/2011 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. (Τόκοι δανείου) 

 

51.173 

 

0 

ΣΥΝΟΛΟ  51.173 0 

 

Β. Διεταιρικές απαιτήσεις - Υποχρεώσεις  30/06/2012 31/12/2011 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ από 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 

 

- 

 

200.707 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ   

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.350.000 - 

ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 51.173 - 

 

 

Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΤΟΥ 2012 . 

 Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο θα διαμορφωθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Με τις 

παρούσες συνθήκες  τα αποτελέσματα της εταιρείας (προ φόρων) στην τρέχουσα χρήση θα συνεχίσουν να είναι αρνητικά δεδομένου 

ότι τα περιθώρια που έχει η διοίκηση να μειώσει περαιτέρω τα σταθερά έξοδα έχουν περίπου εξαντληθεί .  

Σε επίπεδο Ομίλου όμως η συνεισφορά της θυγατρικής «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» παραμένει θετική τόσο ως προς τη 

διαμόρφωση του Κύκλου Εργασιών όσο και ως προς τη μείωση του επιπέδου των αρνητικών αποτελεσμάτων σε ενοποιημένη βάση . 

Η άλλη θυγατρική «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» δεν αναμένεται να έχει σοβαρή επίδραση (αν και αναμένεται να είναι θετική) στα 

αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης , αφού η παραγωγή της  (ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο που διαθέτει) άρχισε 

μόλις στο τέλος του Α εξαμήνου . 

Γενικά πάντως εκτιμάται ότι ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για ολόκληρη της χρήση του 2012 θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των €7-

7,5 εκατ. δηλαδή αρκετά υψηλότερα του αντίστοιχου της προηγούμενης χρήσης που ήταν €4,1 εκατ. Τα προ φόρων όμως 

αποτελέσματα του Ομίλου εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να είναι ζημιογόνα καθόσον κατά τη διανυόμενη χρήση ελάχιστα θα 

επηρεασθούν από αναμενόμενη κερδοφορία της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» .   
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ναύπακτος, 27 Αυγούστου 2012 

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βασίλειος Πολύχρονος 
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 3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς τους μετόχους της  Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη συνοπτική  κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ», της 30ης Ιουνίου 2012 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 άρθρου 5 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 «Δ.Λ.Π.» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα 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. 

 
Συμπέρασμα 
 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34. 

 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 

του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
Άλλο θέμα  
 
Η χρήση 2011 ελέγχθηκε από άλλον ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη την  27.03.2012. 
 

 
Αθήνα 28 Αυγούστου 2012 

 
 

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο Ορκωτός Ελεγκτής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 155  

 

 

 

Βρουστούρης Παναγιώτης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921 

Αγία Παρασκευή, Μεσογείων 388 
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 4.  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

  Όμιλος Εταιρεία 

 
 
Σημ. 

 
30.06.2012 

 
31.12.2011 

 
30.06.2012 

 
31.12.2011 

Περιουσιακά στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια  (10) 7.479.297 5.384.462 4.889.726 5.328.975 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  (11) 629.125 630.000 0 0 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  (11) 0 0 1.199.538 1.199.538 

Αναβαλλόμενος φόρος  268.439 73.287 208.709 70.667 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  (13) 43.172 43.172 2.387.303 37.303 

Σύνολο  8.420.033 6.130.921 8.685.276 6.636.483 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα (12) 1.948.195 4.135.666 673.596 999.829 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  (13) 1.104.099 1.806.033 607.046 1.421.542 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (14) 4.992.724 6.494.383 3.107.631 5.649.762 

Σύνολο κυκλοφορούντων  8.045.018 12.436.082 4.388.273 8.071.133 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  16.465.051 18.567.003 13.073.549 14.707.616 

      
Ίδια κεφάλαια  και υποχρεώσεις      

Ίδια κεφάλαια  αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής      

Μετοχικό  κεφάλαιο  10.243.991 10.243.991 10.243.991 10.243.991 

Υπέρ το άρτιο  8.357.645 8.357.645 8.357.645 8.357.645 

Αποθεματικά   5.160.864 5.160.864 5.068.895 5.068.895 

Αποτελέσματα εις νέον/(ζημίες)  (12.131.921) (10.482.933) (11.737.948) (10.323.790) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής  11.630.579 13.279.567 11.932.583 13.346.741 

Δικαιώματα μειοψηφίας  (5.649) 148.342 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  11.624.930 13.427.909 11.932.583 13.346.741 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Επιχορηγήσεις  913.253 982.864 913.254 982.864 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   53.212 172.170 49.900 168.940 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  966.465 1.155.034 963.154 1.151.804 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια  (16) 3.591.686 3.254.969 0 0 

Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  174.150 667.940 69.991 147.920 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  107.820 61.151 107.821 61.151 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  3.873.656 3.984.060 177.812 209.071 

Σύνολο υποχρεώσεων  4.840.121 5.139.094 1.140.966 1.360.875 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  16.465.051 18.567.003 13.073.549 14.707.616 
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 5. Κατάσταση  Συνολικών Εισοδημάτων  

Όμιλος     

 Σημ. 01.01-30.06.12 01.01-30.06.11 01.04-30.06.12 01.04-30.06.11 

Πωλήσεις   3.760.297 1.953.203 651.296 191.164 

Λοιπά έσοδα   289.323 22.438 166.446 6.179 

Αναλώσεις αποθεμάτων  (12) (3.795.048) (1.679.400) (1.236.739) (340.539) 

Παροχές σε εργαζομένους  (15) (583.420) (542.168) (249.396) (234.784) 

Αποσβέσεις  (10) (430.377) (380.743) (221.720) (204.957) 

Λοιπά έξοδα   (1.003.887) (685.441) (449.526) (252.554) 

Αποτέλεσμα (ζημίες) εκμετάλλευσης   (1.763.112) (1.312.111) (1.339.639) (835.491) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)  καθαρά  (136.904) 38.292 (20.287) 19.354 

Ζημίες προ φόρων  (1.900.016) (1.273.819) (1.359.926) (816.137) 

Φόρος εισοδήματος  97.037 71.721 128.926 39.130 

Καθαρή ζημία περιόδου  (1.802.979) (1.202.098) (1.231.000) (777.007) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα /(ζημίες)  (1.802.979) (1.202.098) (1.231.000) (777.007) 

    0  

Κατανέμονται σε:    0  

Μετόχους εταιρίας  (1.648.988) (979.514) (1.086.344) (552.331) 

Δικαιώματα μειοψηφίας  (153.991) (222.584) (144.656) (224.676) 

Σύνολο  (1.802.979) (1.202.098) (1.231.000) (777.007) 

 
Βασικά και μειωμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 

  
(0,1566) 

 
(0,0851) 

 
(0,1069) 

 
(0,0480) 
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 5. Κατάσταση  Συνολικών Εισοδημάτων  

Εταιρεία     

 Σημ. 01.01-30.06.12 01.01-30.06.11 01.04-30.06.12 01.04-30.06.11 

Πωλήσεις   154.494 591.405 2.050 236.212 

Λοιπά έσοδα   147.649 14.379 34.806 6.180 

Αναλώσεις αποθεμάτων  (12) (329.005) (227.261) (284.359) (6.418) 

Παροχές σε εργαζομένους  (15) (424.901) (413.107) (176.586) (182.144) 

Αποσβέσεις  (10) (412.333) (375.855) (206.167) (185.069) 

Λοιπά έξοδα   (707.597) (360.028)  (397.408) (164.548) 

Αποτέλεσμα (ζημίες) εκμετάλλευσης   (1.571.693) (770.467) (1.027.664) (295.787) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)  καθαρά  82.712 97.737  53.874 86.116 

Ζημίες προ φόρων  (1.488.981) (672.730) (973.790) (209.671) 

Φόρος εισοδήματος  74.823 73.869  57.382 40.170 

Καθαρή ζημία περιόδου  (1.414.158) (598.861) (916.408) (169.501) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   0 0  0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα /(ζημίες)  (1.414.158) (598.861)  (916.408) (169.501) 
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 6. Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όμιλος   
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά  
Αποτελέσματα 

εις νέον 
Δικαιώματα 
μειοψηφίας  

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2011  10.243.991 8.357.645 5.106.501 (8.602.752) 456.612 15.561.997 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

    (979.514) (222.584) (1.202.098) 

Μερίσματα μειοψηφίας 
χρήσεως 2010  

     (143.140) (143.140) 

Υπόλοιπο 30.06.2011  10.243.991 8.357.645 5.106.501 (9.582.266) 90.888 14.216.759 

Υπόλοιπο 01.01.2012  10.243.991 8.357.645 5.160.864 (10.482.933) 148.342 13.427.909 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα  

 
      (1.648.988) (153.991) (1.802.979) 

Υπόλοιπο 30.06.2012  10.243.991 8.357.645 5.160.864 (12.131.921) (5.649) 11.624.930 

 
 

 

Εταιρεία   Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά  Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2011  10.243.991 8.357.645 5.068.895 (8.830.857) 14.839.674 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα  

    (598.861) (598.861) 

Υπόλοιπο 30.06.2011  10.243.991 8.357.645 5.068.895 (9.429.718) 14.240.813 

       

Υπόλοιπο 01.01.2012  10.243.991 8.357.645 5.068.895 (10.323.790) 13.346.741 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα  

 
      (1.414.158) (1.414.158) 

Υπόλοιπο 30.06.2012  10.243.991 8.357.645 5.068.895 (11.737.948) 11.932.583 
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   7. Kατάσταση ταμιακών ροών 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  (1.900.015) (1.273.819) (1.488.981) (672.730) 

Πλέον/ Μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις  360.766 380.743 342.722 375.855 

Διαγραφή/Πωλήσεις  ενσωμάτων παγίων   (76.432) 0 (76.432) 0 

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων   771.710 0 749.710 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  136.904 (38.292) (82.712) (97.737) 

Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης      

Μείωση/ Αύξηση αποθεμάτων  1.938.524 264.325 77.285 157.277 

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων  204.135 3.090 363.751 (113.239) 

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (493.790) (278.083) (77.927) 4.124 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  (118.957) 0 (119.040) 0 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (230.149) (81.772) (1.376) (381) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   (51.449) (32.014) (16.550) (13.929) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  541.247 (1.055.822) (329.550) (360.760) 

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (2.554.105) (481) (2.851) (481) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων  παγίων  στοιχείων  106.200 0 106.200 0 

Χορήγηση δανείου σε θυγατρική   0 0 (2.350.000) 0 

Τόκοι εισπραχθέντες  68.282 120.064 34.070 98.118 

Σύνολο εισροών(/εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (2.379.623) 119.583 (2.212.581) 97.637 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια   336.717 1.433.414 0 0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  336.717 1.433.414 0 0 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (1.501.659) 497.175 (2.542.131) (263.123) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  6.494.383 8.655.328 5.649.762 7.138.115 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  4.992.724 9.152.503 3.107.631 6.874.992 



 

 15 

 
8.     Γενικές πληροφορίες  
 
Η Εταιρεία  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1989 από συγχώνευση αδελφών 

εταιρειών, δραστηριοποιείται στην παραγωγή νημάτων και υφασμάτων, στον εκκοκκισμό βαμβακιού και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από φωτοβολταϊκά  συστήματα.  Η δραστηριότητα της κλωστοϋφαντουργίας έχει ανασταλεί προσωρινά στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας 

και της κρίσης που πλήττει την χώρα αλλά και τον κλάδο διεθνώς. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να προβεί στις 

κατάλληλες κινήσεις, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η εποχιακή δραστηριότητα της εκκόκκισης συνεχίζεται κανονικά. Εντός της χρήσεως 2011 

ο όμιλος άρχισε να δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα που άρχισαν να 

λειτουργούν  εντός του δευτέρου εξαμήνου της χρήσεως 2012. Η έδρα της εταιρείας είναι στη Λυγιά Ναυπάκτου στη Ναύπακτο και η ηλεκτρονική 

διεύθυνση είναι http://www.nafpaktos-yarns.gr H εταιρεία είναι ανώνυμος, εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κατηγορία 

μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης). Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27η Αυγούστου  2012 .  

 

9.    Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
 
9.1   Λογιστικό πλαίσιο.   

 
Οι  παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  που έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής εφαρμογής την 30.06.2012.  Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσεως.  Για την σύνταξη αυτών  των οικονομικών καταστάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί  οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι  

υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκαν και  για τις  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις   της 31.12.2011, με τις οποίες και πρέπει να εξετάζονται σε 

συνάρτηση, δεδομένου ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές. Το λειτουργικό νόμισμα  της εταιρείας και του ομίλου είναι το 

ευρώ.  

 

9.2  Εφαρμογή νέων προτύπων  

 

Στην τρέχουσα περίοδο  δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής νέων Προτύπων, Διερμηνειών, ή τροποποιήσεων αυτών. Από το IASB και την 

ΙFRIC έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 01.01.2012, τα οποία δεν αναμένεται αν 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου. 

http://www.nafpaktos-yarns.gr/
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  10.    Ενσώματα πάγια 

Όμιλος  
Οικόπεδα/κτίρια  Μηχανήματα  

Μεταφορικά 

μέσα  

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Κατασκευαστικό 

στάδιο 
Σύνολο  

Κόστος 01.01.2011 4.152.291 13.040.689 266.936 597.708 0 18.057.624 

Προσθήκες 2011  1.712    1.712 

Πωλήσεις - Διαγραφές 01.01-31.12.2011   (478.160)    (478.160) 

Υπόλοιπο 31.12.2011 4.152.291 12.564.241 266.936 597.708 0 17.581.176 

Προσθήκες 01.01-30.06.2012  2.533.910 17.344 2.851 0 2.554.105 

Πωλήσεις - Διαγραφές 01.01-30.06.2012  (327.399)    (327.399) 

Υπόλοιπο 31.06.2012 4.152.291 14.770.752 284.280 600.557 0 19.807.880 

       

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2011 (2.017.263) (9.231.688) (155.587) (548.676)  (11.953.214) 

Αποσβέσεις 2011 (119.048) (571.907) (25.019) (5.685)  (721.659) 

Πωλήσεις- Διαγραφές 01.01-31.12.2011  478.160    478.160 

Υπόλοιπο 31.12.2011 (2.136.311) (9.325.436) (180.606) (554.361)  (12.196.713) 

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2012 (64.447) (349.836) (12.559) (2.660)  (429.502) 

Πωλήσεις- Διαγραφές 01.01-30.06.2012  297.632    297.632 

Υπόλοιπο 30.06.2012 (2.200.758) (9.377.640) (193.165) (557.020)  (12.328.583) 

       

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 2.015.980 3.238.806 86.330 43.345 0 5.384.462 

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2012 1.951.533 5.393.112 91.115 43.537 0 7.479.297 

 

Εταιρεία   Οικόπεδα/κτίρια  Μηχανήματα  Μεταφορικά μέσα  Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο  

Κόστος 01.01.2011 4.152.291 12.977.590 242.936 533.934 17.906.751 

Προσθήκες 2011  1.712   1.712 

Πωλήσεις- Διαγραφές 01.01-31.12.2011  (478.160)   (478.160) 

Υπόλοιπο 31.12.2011 4.152.291 12.501.142 242.936 533.934 17.430.303 

Προσθήκες 01.01-31.06.2012    2.851 2.851 

Πωλήσεις -Διαγραφές 01.01-30.06.2012  (327.399)   (327.399) 

Υπόλοιπο 30.06.2012 4.152.291 12.173.743 242.936 536.785 17.105.755 

      

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2011 (2.017.263) (9.206.747) (146.467) (497.316) (11.867.793) 

Αποσβέσεις 2011 (119.048) (567.829) (22.139) (2.680) (711.695) 

Πωλήσεις -Διαγραφές 01.01-31.12.2011  478.160   478.160 

Υπόλοιπο 31.12.2011 (2.136.311) (9.296.416) (168.606) (499.996) (12.101.329) 

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2012 (64.447) (335.427) (11.119) (1.340) (412.333) 

Πωλήσεις- Διαγραφές 01.01-30.06.2012  297.632   297.632 

Υπόλοιπο 30.06.2012 (2.200.758) (9.334.211) (179.725) (501.336) (12.216.029) 

      

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 2.015.980 3.204.726 74.330 33.938 5.328.975 

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2012 1.951.533 2.839.532 63.211 35.449 4.889.726 
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11.  Eπενδύσεις σε θυγατρικές  

 Εταιρεία 

 30.06.2012 31.12.2011 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ  (Συμμετοχή  51%)  209.538 209.538 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ           (Συμμετοχή 100%) 990.000 990.000 

Σύνολο 1.199.538 1.199.538 

 

Η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ εξαγοράσθηκε στο τελευταίο τρίμηνο  της χρήσεως 2011, έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος από ηλιακή  ενέργεια, είναι ισχύος 1,3 MW και έχει συνάψει  εικοσαετή σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ για την πώληση της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας με τιμή 0,392 ευρώ ανά  kwh. Τα δεδομένα της εξαγοράς είχαν ως εξής: 

 

Διάφορα περιουσιακά στοιχεία (εύλογη αξία)   60.000 

Άδεια λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου (εύλογη αξία)  630.000 

Σύνολο   690.000 

Τίμημα μετρητοίς   690.000 

Υπεραξία   0 

 

Στη χρήση 2011 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  εταιρείας κατά 300.000 με μετρητά και έτσι το σύνολο της αξίας της συμμετοχής 

ανήλθε σε 990.000 ευρώ. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό που απαιτήθηκαν  για την ολοκλήρωση και λειτουργία του πάρκου, το οποίο 

ξεκίνησε να λειτουργεί    στο τέλος του τρέχοντος εξαμήνου, έφθασαν τα  2.360.000 ευρώ, ανερχομένης έτσι της επένδυσης στο συνολικό ποσό 

των ευρώ 3.000.000. Η άδεια λειτουργίας αξίας 630.000 ευρώ εμφανίζεται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο.  Tα έσοδα που λογίσθηκαν στην 

περίοδο από την λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου (12.06 – 30.06.2012)  ανέρχονται  σε  ευρώ 30.000. 

 

12.   Αποθέματα 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 

Εμπορεύματα 52.125 86.555 52.125 52.248 

Προϊόντα 1.450.871 3.464.052 176.273 412.264 

Υλικά  445.199 585.059 445.199 535.317 

Σύνολο  1.948.194 4.135.666 673.597 999.829 

 

Στην τρέχουσα περίοδο έγινε υποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους ποσού ευρώ 248.947 για τον όμιλο 

και την εταιρεία. Τα  ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν, ευρώ 14.955 για τον όμιλο και την εταιρεία.  Τα εν λόγω ποσά εμφανίζονται στο 

κονδύλι  «Αναλώσεις αποθεμάτων».  
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13. Απαιτήσεις 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 

Πελάτες  1.883.267 2.118.609 1.516.175 1.610.296 

Προκαταβολές  89.321 36.890 89.321 34.870 

Δάνεια σε θυγατρική (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) 0 0 2.350.000 0 

Λοιπές απαιτήσεις  437.803 386.661 49.926 286.687 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.263.120) (692.955) (1.011.073) (510.311) 

Σύνολο  1.147.271 1.849.205 2.994.349 1.421.542 

     
Μακροπρόθεσμες  43.172 43.172 2.387.303 37.303 

Βραχυπρόθεσμες  1.104.099 1.806.033 607.046 1.384.239 

Σύνολο  1.147.271 1.849.205 2.994.349 1.421.542 

 

Στην τρέχουσα περίοδο διενεργήθηκαν προβλέψεις επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 570.165 για τον όμιλο  και ευρώ 500.762 για την εταιρεία, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στο κονδύλι των αποτελεσμάτων «Λοιπά έξοδα». Την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις.  

 

14. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 

Ταμείο  19.756 33.414 5.709 11.490 

Καταθέσεις σε τράπεζες  4.972.968 6.460.969 3.101.922 5.638.272 

Σύνολο  4.992.724 6.494.383 3.107.631 5.649.762 

 

15. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2012 30.06.2012 

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2012 172.169 168.940 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης περιόδου  5.706 5.706 

Χρηματοοικονομικό κόστος  4.390 4.307 

Καταβληθείσες παροχές  (129.053) (129.053) 

Σύνολο  53.212 49.900 

 
Τα ποσά που βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου για παροχές αποχώρησης προσωπικού (ποσά που καταβλήθηκαν πέραν αυτών που 

περιλαμβάνονταν στον λογαριασμό της πρόβλεψης),  ανήλθαν σε ευρώ 193.580 για τον όμιλο και την εταιρεία. 
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16. Δάνεια 

  
Στην τρέχουσα περίοδο  η θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ. έλαβε συνολικό  βραχυπρόθεσμο δάνειο συνολικού ποσού ευρώ  2.818.985 

με επιτόκιο 6,65% και εξόφλησε δανεισμό συνολικής αξίας 2.483.000 ευρώ.  

 

17. Ενδεχόμενα  

 
 (α) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του ομίλου έχουν ως εξής; 

 

ΜΗΤΡΙΚΗ   2010 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ  2006 - 2010 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ            

Υπερδωδεκάμηνη χρήση με 

λήξη την 31/12/2012 

 

Η μητρική εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά (περαίωση) για τις χρήσεις 2008 και 2009 και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν και την 

επιβάρυναν ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 60.986,92 .  

Η χρήση 2011 για όλες τις εταιρείες του ομίλου ελέγχθηκε  από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει της ΠΟΛ 1159/2011. Ομοίως θα ελεγχθεί 

και η χρήση 2012. Οι προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων κατά την 30.06.2012 ανέρχονται σε  ευρώ  83.151 

για τον όμιλο και σε ευρώ  61.151 για την εταιρεία.  

(β) Ο όμιλος έχει συνάψει σύμβαση ενεχυρίασης κατάθεσης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 1.000.000 ευρώ για την εξασφάλιση 

σύμβασης πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού. 

 

18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 

Απαιτήσεις από θυγατρικές   0 0 2.401.173 200.707 

     

 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 

Έσοδα από θυγατρικές  0 0 51.173 0 

     

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών 21.000 57.470 21.000 57.470 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τους τρίτους. Δεν υπάρχουν επισφαλείς 

απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 

 

19.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων που να τις επηρεάζουν ουσιωδώς. 
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Ναύπακτος  27 Αυγούστου 2012 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 

 

 

 

Πολύχρονος Βασίλειος 

 

 

Πολύχρονος Δημήτριος 

 

 

 

Λεβαντής Δημήτριος 

Α.Δ.Τ. Χ 700346 Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428 Α.Δ.Τ. ΑΙ 657464 
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20.  Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012 δημοσιευμένα στον τύπο   

 


