
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύγουστος 2013 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01-30.06.2013 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 



Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Ε. 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2013 και της περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Σελίδα 2 

 

Περιεχόµενα 

 

1 ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου...................................................................3 

2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ...............................................4 

3 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης...............................12 

4 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης................................................................................................14 

5 Κατάσταση  Συνολικών Εισοδηµάτων ......................................................................................15 

6 Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ...............................................................................16 

7 Kατάσταση ταµιακών ροών .......................................................................................................17 

8 Γενικές πληροφορίες..................................................................................................................18 

9 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων .......................................................................18 

10 Ενσώµατα πάγια.........................................................................................................................20 

11 Eπενδύσεις σε θυγατρικές..........................................................................................................21 

12 Αποθέµατα .................................................................................................................................21 

13 Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις...................................................................................................22 

14 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ............................................................................................22 

15 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ................................................................................23 

16 ∆άνεια ........................................................................................................................................23 

17 Ενδεχόµενα ................................................................................................................................24 

18 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ...............................25 

19 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού/Λοιπά.................................................................25 

20 Κατά Τοµέα πληροφόρηση ........................................................................................................26 

21 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013.......................28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Ε. 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2013 και της περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Σελίδα 3 

 

 

1 ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

 

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

 

1. Βασίλειος Γ. Πολύχρονος –Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2. ∆ηµήτριος Γ. Πολύχρονος –∆ιευθύνων Σύµβουλος  

3. Αναστάσιος Πολύχρονος – Αντιπρόεδρος 

 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας  και ειδικώς για αυτό ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνουµε 

ότι : 

• Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2013-30/06/2013, 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 

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

 

Πεύκη Αττικής, 28 Αυγούστου 2013 

 

Βασίλειος Πολύχρονος  ∆ηµήτριος Πολύχρονος    Αναστάσιος Πολύχρονος 

 

 

 

Πρόεδρος      

 

 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος      

 

 

 

 Αντιπρόεδρος 
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2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας  
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» 

για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και για αυτές σε ενοποιηµένη βάση του οµίλου 

για την περίοδο από 01/01/2013 έως 30/06/2013 

 

Η παρούσα εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» αφορά στην περίοδο 01/01/2013 έως 30/06/2013, συντάχθηκε και είναι 

εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες 

εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/3.7.2007 και 7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού 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 2013. 

Πιο συγκεκριµένα εµπεριέχει πληροφορίες και στοιχεία για: 

 

Α. Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Α΄ Εξαµήνου του έτους 2013. 

 

1. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  

Την 17/06/2013 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων  στην έδρα της 

εταιρίας στη Ναύπακτο  η οποία µεταξύ άλλων αποφάσισε τα εξής θέµατα: 

• Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 όπως 

προτάθηκαν από το ∆.Σ. καθώς και την έκθεση αυτού για τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης. 

• Απάλλαξε τα µέλη του ∆.Σ. και τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για 

τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και για τη διαχείριση της χρήσης 

2012. 

• Ανέθεσε τους ελέγχους των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων καθώς και του 

αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2013 στον κο Παναγιώτη Βρουστούρη (ως τακτικό 

ορκωτή ελεγκτή λογιστή) και τον κο Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (ως αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή 

λογιστή).  

• Ενέκρινε την καταβολή αµοιβής των µελών του ∆.Σ. για τη χρήση 2013 στο συνολικό ποσό των 

€25.000,00 πλέον των αναλογούντων φόρων και τη διανοµή του ποσού αυτού σε καθένα από τα 

µέλη µε ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από το ∆ήµο Ναυπάκτου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας , 

στο ∆ήµο Πεύκης – Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 40-44 , ΤΚ15 121.  
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• Ενέκρινε για λόγους λειτουργικότητας και προσαρµογής στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 την 

τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού : 2 (έδρα), 6 (αύξηση κεφαλαίου), 7 

(µετοχές), 8 (δικαιώµατα µετόχων), 9 (διοικητικό συµβούλιο, 12 (συγκρότηση – σύγκλιση 

διοικητικού συµβουλίου), 18 (διαδικασία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης ), 19 (συµµετοχή στη 

γενική συνέλευση – κατάθεση µετόχων - αντιπροσώπευση), 21 (πίνακας µετόχων που έχουν 

δικαίωµα ψήφου), 23 (απαρτία Γ.Σ.), 27 (πρακτικά Γ.Σ.), 29 (τακτικός έλεγχος), 30 (δικαιώµατα 

µειοψηφίας) και 35 (εκκαθάριση).  

 

2. ∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων 

που να τις επηρεάζουν ουσιωδώς.  

 

Β. Συνοπτική εξέλιξη δραστηριότητας και βασικών οικονοµικών δεικτών 

1. Γενικές πληροφορίες. 

Ο όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση νηµάτων και υφασµάτων (δραστηριότητα της 

µητρικής ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.), στην εκκόκκιση και πώληση βαµβακιού 

και υποπροϊόντων (δραστηριότητα της θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.) και στην 

παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα (δραστηριότητα της θυγατρικής 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.). 

Η παραγωγική δραστηριότητα της µητρικής, έχει προσωρινά ανασταλεί, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής 

συγκυρίας που πλήττει τη χώρα αλλά και τον κλάδο διεθνώς.  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιµη να προβεί στις κατάλληλες 

κινήσεις όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.  

Κανονικά συνεχίζεται η δραστηριότητα των θυγατρικών τόσο στην εκκόκκιση σύσπορου βάµβακος όσο και 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

  

2. Οικονοµικά στοιχεία 

Από τα στοιχεία της εταιρικής και ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης και της κατάστασης εισοδηµάτων 

που αφορούν το Α’ εξάµηνο του 2013 και περιέχονται στην παρούσα οικονοµική έκθεση, προκύπτουν 

συνοπτικά οι παρακάτω διαπιστώσεις: 

 

α. Κύκλος εργασιών  

Η εταιρεία στο Α’ εξάµηνο του 2013 δεν πραγµατοποίησε άξιες λόγου πωλήσεις από τη δραστηριότητά της 

στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας αφού αυτές ανήλθαν στο ποσό των €22,6 χιλ. έναντι €154,5 χιλ. την 

αντίστοιχη περίοδο του 2012.  

Σε επίπεδο οµίλου, ο κύκλος εργασιών µειώθηκε σηµαντικά αγγίζοντας το ποσοστό 74,10% στο Α’ εξάµηνο 

της χρήσης 2013 και ανήλθε στο ποσό των €972,3 χιλ. έναντι ποσού €3.760,3 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 
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του έτους 2012. Η µείωση αυτή προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τη θυγατρική εταιρεία 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. της οποίας οι πωλήσεις για το Α’ εξάµηνο του έτους 2013 ανήλθαν σε 

€566,50 χιλ. έναντι €3.577,6 χιλ. το Α’ εξάµηνο του έτους 2012, και δικαιολογείται από το γεγονός ότι στον 

κύκλο εργασιών του Α’ εξαµήνου της προηγούµενης χρήσης περιλαµβάνονταν µεγάλου ύψους πωλήσεις 

που προέρχονταν από τη ρευστοποίηση αποθεµάτων βάµβακος που η εταιρεία διατηρούσε αποθηκευµένα 

από το ∆εκέµβριο του 2011.  

Σηµειώνεται ότι το βαµβάκι είναι χρηµατιστηριακό προϊόν και τόσο η ζήτηση όσο και η τιµή του 

εµφανίζουν κατά περιόδους διακυµάνσεις που επηρεάζουν τη ρευστοποίηση ή µη των αποθεµάτων.  

Η θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. για πρώτη φορά ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του οµίλου 

µε πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ποσού €383,3 χιλ. 

 

β. Αποτελέσµατα προ φόρων 

Τα προ φόρων αποτελέσµατα της εταιρείας στο πρώτο εξάµηνο του 2013 συνέχισαν να είναι ζηµιογόνα 

πλην όµως οι σχετικές ζηµιές µειώθηκαν σε ποσοστό 71,6% και ανήλθαν στο ποσό των €423,3 χιλ. έναντι 

€1.489 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, προέρχονται δε σχεδόν 

αποκλειστικά , από τις αποσβέσεις που λογίστηκαν στην εκµετάλλευση (€411,5 χιλ.). 

Συνεπώς , η διοίκηση της εταιρείας , µε τις παρεµβάσεις που έκανε τα τελευταία χρόνια σε λειτουργικό και 

παραγωγικό επίπεδο κατάφερε το σηµερινό λειτουργικό της κόστος να καλύπτεται πλέον από τα έσοδα που 

πραγµατοποιεί.  

Σε επίπεδο οµίλου οι προ φόρων ζηµιές στο Α’ εξάµηνο του έτους 2013, επίσης µειώθηκαν σηµαντικά (σε 

ποσοστό 63,2%) και ανήλθαν στο ποσό €698,6 χιλ. έναντι €1.900 χιλ. που ήταν το αντίστοιχο εξάµηνο του 

έτους 2012. ∆εδοµένου ότι α) οι ζηµίες προ φόρων της θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. 

παρά τη σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών αυξήθηκαν κατά €75 χιλ. σε σχέση µε το αντίστοιχο Α’ 

εξάµηνο του έτους 2012 και β) τα κέρδη της θυγατρικής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 

€46,9 χιλ. σε σχέση µε το αντίστοιχο Α’ εξάµηνο του έτους 2012, η ουσιαστική µείωση των προ φόρων 

ζηµιών του Οµίλου κατά την 30η Ιουνίου 2013 οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη ευνοϊκή εξέλιξη των 

σχετικών µεγεθών στη µητρική εταιρεία .   

 

γ. Ενσώµατα Πάγια 

Η εταιρεία στο πρώτο εξάµηνο του 2013 και σε σχέση µε το λογιστικό υπόλοιπο των παγίων κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2012  δεν πραγµατοποίησε επενδύσεις και προσθήκες πάγιου εξοπλισµού.  

Σε επίπεδο Οµίλου οµοίως δεν πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ή προσθήκες πάγιου εξοπλισµού για την 

περίοδο 01.01.2013–30.06.2013.  

 



Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Ε. 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2013 και της περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Σελίδα 7 

 

δ. Τραπεζικός δανεισµός – ∆ιαθέσιµα 

Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισµό κατά την 30 Ιουνίου 2013 όπως και αντίστοιχα δεν είχε κατά την 30 

Ιουνίου 2012. Τα ταµιακά διαθέσιµα παραµένουν στα ίδια επίπεδα και ανέρχονταν την 30η Ιουνίου 2013 

στο ποσό των €3.021,71 χιλ. έναντι €3.100,82 χιλ. που ήταν την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

Σε επίπεδο Οµίλου η µείωση των διαθεσίµων ανήλθε σε €1.298,03 χιλ. και κάλυψε κυρίως πληρωµή 

βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανείου της θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.. ∆ιατηρούνται 

πάντως σε υψηλό ακόµη επίπεδο και την 30 Ιουνίου 2013 ανέρχονται στο ποσό των €3.429,25 χιλ.  

 

ε. Ίδια Κεφάλαια  

Η κεφαλαιακή συγκρότηση της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013 παραµένει εξαιρετική αφού τα ίδια κεφάλαια  

(€10.761,50 χιλ) καλύπτουν 11,5 φορές τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της,  έναντι επίσης 11 φορές που  

ήταν ο αντίστοιχος δείκτης στις 31 ∆εκεµβρίου 2012. Σε επίπεδο Οµίλου ο δείκτης κεφαλαιακής 

συγκρότησης είναι χαµηλότερος και τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2013 καλύπτουν 4,7 φορές τις πάσης 

φύσεως υποχρεώσεις του Οµίλου, έναντι 2,5 που ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 λόγω της ήδη αναφερθείσας 

εξόφλησης του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. κατά τη 

διάρκεια του Α’ εξαµήνου του έτους 2013.  

 

στ. Συνθήκες ρευστότητας  

Ικανοποιητικές παραµένουν οι συνθήκες ρευστότητας τόσο για την εταιρεία όσο και σε επίπεδο οµίλου κατά 

την 30 Ιουνίου 2013.  

Οι σχετικοί δείκτες διαµορφώνονται ως εξής :  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ  

30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012 

Γενική Ρευστότητα  

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις) 

 

26,8 

 

30,6 

 

3,6 

 

2,1 

Άµεση  Ρευστότητα  

(Ταµειακά και ισοδύναµα 

διαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) 

 

21,6 

 

24,7 

 

2,5 

 

1,4 

 

Γ. Πιθανοί παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η µητρική εταιρεία λόγω της προσωρινής αναστολής της παραγωγικής της δραστηριότητας δεν εκτίθεται 

πλέον σε νέους πιστωτικούς κινδύνους. Οι συνολικές απαιτήσεις της κατά την 30 Ιουνίου 2013 ανέρχονται 

σε € 2.850,65 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 2.350,00 ή ποσό 82,44% αφορά µακροπρόθεσµης µορφής 

απαιτήσεις της µητρικής από χορηγηθέν δάνειο στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Οι λοιπές 

απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό € 500,65 χιλ. και τυχόν επισφάλειες καλύπτονται από τις σχετικές 
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προβλέψεις που έχουν ήδη διενεργηθεί. Η θυγατρική εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. 

πραγµατοποιεί πωλήσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων ή µε προκαταβολικές εξοφλήσεις ή έναντι 

ανέκκλητων πιστώσεων στις περισσότερες των περιπτώσεων, οπότε και διατρέχει χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο 

σε σχέση µε τη µητρική εταιρεία. Στις περιπτώσεις που δίνεται πίστωση στον πελάτη, αυτή αφενός δεν 

ξεπερνά τις 30 ηµέρες κατά µέσο όρο και αφετέρου αφορά σε ποσά µικρά σχετικά µε τις συνολικές 

πωλήσεις και φυσικά δίνεται σε πελάτες όπου υπάρχει µακροχρόνια συνεργασία.  

 

 (β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Οι συναλλαγές του Οµίλου γίνονται σε Ευρώ µε εξαίρεση τις πωλήσεις βάµβακος των ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. που πραγµατοποιούνται σε δολάρια Η.Π.Α. Οι καταθέσεις σε δολάρια Η.Π.Α  κατά την 30 

Ιουνίου 2013  ανέρχονταν σε $3,3 χιλ. Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα δεν υφίστανται. 

∆εν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. Η ∆ιοίκηση 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 κατά πολύ τις υποχρεώσεις του. Συγκεκριµένα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του οµίλου 

στις 30 Ιουνίου 2013 ανέρχονται σε € 1.356,14 χιλ. και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς τράπεζες της 

θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. (€ 1.077,92 χιλ.). 

Τα δάνεια συνάπτονται κάθε χρόνο προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες χρηµατοδότησης των αγορών 

συσπόρου βάµβακος και εξοφλούνται σταδιακά, εντός έτους από τις πωλήσεις εκκοκκισµένου βαµβακιού. 

Έναντι αυτών των υποχρεώσεων τα διαθέσιµα ισοδύναµα του οµίλου είναι σηµαντικά υψηλότερα 

(30/6/2013: € 3.429,25) 

 

(δ) Κίνδυνος επιτοκίου  

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

για την κάλυψη βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας ο κίνδυνος του επιτοκίου είναι ελάχιστος διότι η 

εξόφληση των δανείων γίνεται σε διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Η διαφορά µεταξύ χρεωστικών και 

πιστωτικών τόκων στο Α’ εξάµηνο 2013 ανήλθε µόλις στο ποσό των € 14,06 χιλ.  

 

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

Τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου επενδύονται βραχυχρόνια και τα εκάστοτε επιτόκια 

εξασφαλίζουν την µέγιστη απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

µεταβολής των επιτοκίων.  
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(στ) Κίνδυνος αποθεµάτων  

Η µητρική εταιρεία δεν εκτίθεται πλέον σε νέους κινδύνους αποθεµάτων και έχει ελαχιστοποιήσει το 

σχετικό κίνδυνο επί των υφισταµένων αποθεµάτων τα οποία κατά την 30 Ιουνίου 2013 ανέρχονται σε € 

270,1 χιλ.. Για την πρόσθετη κάλυψη του κινδύνου υποτιµήσεως των αποθεµάτων λόγω της οικονοµικής 

κρίσης και της πτώσης των τιµών στην αγορά, η εταιρεία βάσει των τρεχουσών τιµών πωλήσεως στην 

αγορά, δε σχηµάτισε ειδικές προβλέψεις υποτιµήσεως αποθεµάτων στο Α’ εξάµηνο του 2013, καθ’ όσον οι 

σχετικές προβλέψεις στη χρήση 2012 ήταν € 532,05 χιλ. ποσό που θεωρήθηκε επαρκές για την κάλυψη του 

σχετικού κινδύνου. 

Σε επίπεδο Οµίλου επίσης δεν υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος αφού τα αποθέµατα στις 30/6/2013 έχουν 

περιορισθεί στο ποσό των € 319,11 χιλ. δηλαδή ουσιαστικά αφορούν αυτά της µητρικής εταιρείας. 

 

(∆). Γήπεδα – Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Από τις εταιρείες του Οµίλου µόνο η µητρική εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα ήτοι:  

• Στη Ναύπακτο (θέση Λυγιάς) ιδιόκτητα γήπεδα 37.900 µ2 όπου έχουν κτισθεί σταδιακά (1973-

1999) τα βιοµηχανοστάσια που καλύπτουν επιφάνεια 20.630 µ2 (2 κλωστήρια, 2 υφαντήρια, 

Αποθήκες Α’ υλών και ετοίµων προϊόντων). 

• Στην Πεύκη Αττικής ιδιόκτητο αστικό γήπεδο επιφάνειας 2.560 µ2 όπου υπάρχουν κτίρια (υπόγειο, 

ισόγειο και 1ος όροφος) τα οποία κτίστηκαν το 1989, έχουν επιφάνεια 2.527 µ2 και 

χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. 

• Στη θέση Γουριά – Κάτω Γιόλακα του ∆ήµου Οινιάδων στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας αγροτεµάχια 

συνολικής έκτασης 42.010,86 µ2 (προήλθαν από την περιουσία της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε. 

που απορροφήθηκε από τη µητρική εταιρεία) όπου υπάρχουν κτίσµατα συνολικής επιφάνειας 

10.906,65 µ2 (κύριοι και βοηθητικοί χώροι). Από το Σεπτέµβριο του έτους 2012 οι αποθηκευτικοί 

χώροι του εν λόγω εργοστασίου έχουν µισθωθεί και η εταιρεία έχει εισπράξει έσοδα από ενοίκια 

ύψους 15.200,00 € για την περίοδο από 01/01 έως 30/06/2013. 
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∆. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. 

Οι  συναλλαγές µε τα  συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής : 

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Απαιτήσεις από θυγατρικές 

(της Κλωστοϋφαντουργία 

Ναυπάκτου Α.Ε. από την 

Ενεργειακή Πηνείας 2 Α.Ε.) 

                  -                     -   2.567.239 2.475.349

Απαιτήσεις της θυγατρικής 

Εκκοκκιστήρια Σοφάδων Α.Ε. από 

τη συνδεδεµένη ELCOTTON 

ΜΟΝ.ΕΠΕ

                  -   209.961                   -                     -   

Απαιτήσεις της θυγατρικής 

Εκκοκκιστήρια Σοφάδων Α.Ε. από 

τη συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

228.665 398.665                   -                     -   

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Έσοδα από θυγατρικές 

Έσοδο της Κλωστοϋφαντουργία 

Ναυπάκτου ΑΕ από την 

Ενεργειακή Πηνείας 2 Α.Ε.

- - 91.500 51.173

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου
                  -   58.000                   -                     -   

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 12.000 21.000 6.000 21.000

Όµιλος Εταιρεία

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών

 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για 

τρίτους. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη.  
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Ζ. Εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του οµίλου κατά το δεύτερο εξάµηνο 

Όσον αφορά στην εταιρεία , η διοίκηση της εταιρείας θα επανεκτιµήσει τις νέες συνθήκες της αγοράς και θα 

εξετάσει το ενδεχόµενο επαναλειτουργίας του κλωστηρίου κατά τη διάρκεια του Β εξαµήνου της τρέχουσας 

χρήσης.  

Όσον αφορά στον όµιλο , η δραστηριότητα των θυγατρικών αναµένεται να δώσει στο Β εξάµηνο κύκλο 

εργασιών από τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. της τάξεως των €2 εκ. και από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. κύκλο εργασιών της τάξης των € 400 χιλ. 

Τα προ φόρων και αποσβέσεων αποτελέσµατα αναµένονται στη χρήση αυτή να σηµειώσουν θεαµατική 

βελτίωση και οι σχετικές ζηµίες να µην υπερβούν τις 100-150 χιλιάδες ευρώ έναντι €1.750 χιλ. που 

διαµορφώθηκαν την προηγούµενη χρήση 2012 .  

 

 

Κ. Πεύκη Αττικής , 28 Αυγούστου 2013 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

 

 

Πολύχρονος Βασίλειος Πολύχρονος ∆ηµήτριος Λεβαντής ∆ηµήτριος 

Α.∆.Τ. Χ 700346 Α.∆.Τ. ΑΚ 095428 Α.∆.Τ. ΑΙ 657464 
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3 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Εισαγωγή  

 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 

της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» της 30η Ιουνίου 2013 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 ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆.Λ.Π.» 34).  

∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 

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

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης 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 ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
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Συµπέρασµα 

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

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύµφωνο µε το ∆.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 Ν3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

Αθήνα 29 Αυγούστου 2013 

 
ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο Ορκωτός Ελεγκτής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 155 

Αγία Παρασκευή, Λεωφ Μεσογείων 388 

Βρουστούρης Παναγιώτης 

 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921 
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4 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
  

Όµιλος Εταιρεία
Σηµ. 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια 10 5.966.563 6.439.885 3.631.824 4.042.869 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 598.774 614.250 274                        -   

Συµµετοχές σε θυγατρικές 11                        -                          -   1.199.538 1.199.538 

Αναβαλλόµενος φόρος 791.240 635.700 726.146 582.034 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 43.172 43.172 2.387.303 2.387.303 

Σύνολο 7.399.749 7.733.007 7.945.085 8.211.744 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 12 319.107 824.781 270.130 303.276 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 1.126.877 1.704.647 463.346 426.287 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 3.429.247 4.727.281 3.021.707 3.100.816 

Σύνολο κυκλοφορούντων 4.875.231 7.256.709 3.755.183 3.830.379 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.274.980 14.989.716 11.700.268 12.042.123 

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 5.163.664 5.160.864 5.068.895 5.068.895 

Αποτελέσµατα εις νέον/(ζηµίες) (13.451.835) (13.012.857) (12.909.027) (12.629.864)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 

ιδιοκτήτες της µητρικής
10.313.465 10.749.643 10.761.504 11.040.667 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (196.621) (32.548)                        -                          -   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10.116.844 10.717.095 10.761.504 11.040.667 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Επιχορηγήσεις 748.863 826.113 748.863 826.113 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 15 53.130 53.130 49.900 49.900 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 801.993 879.243 798.763 876.013 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 16 1.077.921 2.748.424                        -                          -   

Προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 135.211 542.202 83.366 52.021 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 143.011 102.752 56.635 73.422 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 1.356.143 3.393.378 140.001 125.443 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.158.136 4.272.621 938.764 1.001.456 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 12.274.980 14.989.716 11.700.268 12.042.123 
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5 Κατάσταση  Συνολικών Εισοδηµάτων  

Λοιπά έσοδα 104.421 289.323 47.499 166.446

Αναλώσεις αποθεµάτων (697.489) (3.795.048) (26.079) (1.236.739)

Παροχές σε εργαζοµένους (199.452) (583.420) (100.084) (249.396)

Αποσβέσεις (489.523) (430.377) (244.759) (221.720)

Λοιπά έξοδα (374.482) (1.003.887) (198.275) (449.526)

Αποτέλεσµα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (684.248) (1.763.112) (266.678) (1.339.639)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)  

καθαρά
(14.059) (136.904) (35.906) (20.287)

Ζηµίες προ φόρων (698.307) (1.900.016) (302.584) (1.359.926)

Φόρος εισοδήµατος 98.056 97.037 (12.627) 128.926

Καθαρή ζηµία περιόδου (600.251) (1.802.979) (315.211) (1.231.000)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα                 -                   -                   -                   -   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 

/(ζηµίες)
(600.251) (1.802.979) (315.211) (1.231.000)

Κατανέµονται σε:

Μετόχους εταιρίας (436.178) (1.648.988) (250.636) (1.086.344)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (164.073) (153.991) (64.575) (144.656)

Σύνολο (600.251) (1.802.979) (315.211) (1.231.000)

Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) 
ανά µετοχή

(0,0521) (0,1566) (0,0277) (0,1069)

Για την εταιρεία
01.01-

30.06.13

01.01-

30.06.12

01.04-

30.06.13

01.04-

30.06.12

Πωλήσεις 22.552 154.494 12.691 2.050

Λοιπά έσοδα 100.557 147.649 47.198 34.806

Αναλώσεις αποθεµάτων (34.431) (329.005) (25.206) (284.359)

Παροχές σε εργαζοµένους (74.965) (424.901) (38.911) (176.586)

Αποσβέσεις (411.496) (412.333) (205.748) (206.167)

Λοιπά έξοδα (145.237) (707.597) (88.319) (397.408)

Αποτέλεσµα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (543.020) (1.571.693) (298.295) (1.027.664)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)  

καθαρά
119.745 82.712 60.558 53.874

Ζηµίες προ φόρων (423.275) (1.488.981) (237.737) (973.790)

Φόρος εισοδήµατος 144.112 74.823 39.509 57.382

Καθαρή ζηµία περιόδου (279.163) (1.414.158) (198.228) (916.408)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα                 -                   -                   -                   -   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 

/(ζηµίες) (279.163) (1.414.158) (198.228) (916.408)
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6 Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όµιλος 
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον
∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας
Σύνολο

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

Υπόλοιπο 01.01.2013 10.243.991 8.357.645 5.160.864 (13.012.857) (32.548) 10.717.095

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα 
                     -                        -   2.800 (438.978) (164.073) (600.251)

Υπόλοιπο 30.06.2013 10.243.991 8.357.645 5.163.664 (13.451.835) (196.621) 10.116.844

Εταιρεία 
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον
Σύνολο

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

Υπόλοιπο 01.01.2013 10.243.991 8.357.645 5.068.895 (12.629.864) 11.040.667

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα 
                     -                        -                        -   (279.163) (279.163)

Υπόλοιπο 30.06.2013 10.243.991 8.357.645 5.068.895 (12.909.027) 10.761.504
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7 Kατάσταση ταµιακών ροών 

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (698.307) (1.900.015) (423.275) (1.488.981)

Πλέον/ Μείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 473.322 360.766 411.045 342.722

Αποσβέσεις άυλων παγίων 16.199                        -   451                        -   

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (77.250)                        -   (77.250)                        -   

Ζηµιές από την πώληση ενσώµατων παγίων
                       -   (76.432)                        -   (76.432)

Αποµείωση αποθεµάτων                        -   771.710                        -   749.710

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                        -   136.904                        -   (82.712)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 14.059 (119.745)

(271.977) (707.067) (208.774) (555.693)

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 

κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων 505.674 1.938.524 33.146 77.285

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων 577.770 204.135 51.141 363.751

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην 

τραπεζών)
(406.991) (493.790) 31.344 (77.927)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία
                       -   (118.957)                        -   (119.040)

Ταµειακές Ροές σε Λειτουργικές 

∆ραστηριότητες
404.476 822.845 (93.143) (311.624)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβληµένα
(55.771) (230.149) (1.233) (1.376)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (17.225) (51.449) (16.789) (16.550)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες
331.480 541.247 (111.165) (329.550)

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσωµάτων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων
                       -   (2.554.105)                        -   (2.851)

Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων
(723)                        -   (723)                        -   

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων 

παγίων στοιχείων
                       -   106.200                        -   106.200

Χορήγηση δανείου σε θυγατρική (2.350.000)

Τόκοι εισπραχθέντες 41.712 68.282 32.779 34.070

Σύνολο εισροών(/εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες
40.989 (2.379.623) 32.056 (2.212.581)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων (1.670.503)                        -                          -                          -   

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια                        -   336.717                        -   

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(1.670.503) 336.717                        -                          -   

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα
(1.298.034) (1.501.659) (79.109) (2.542.131)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου
4.727.281 6.494.383 3.100.816 5.649.762

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου
3.429.247 4.992.724 3.021.707 3.107.631

Όµιλος Εταιρεία
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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 τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία  εντός του δευτέρου εξαµήνου της χρήσεως 

2012. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Πεύκη Αττικής , Αγίου Γεωργίου 40-44  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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28η Αυγούστου  2013.  

9 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

 

9.1   Λογιστικό πλαίσιο.   
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής 

εφαρµογής την 30.06.2013.  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 31.12.2012, 

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 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες  

 

9.2.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2013  

 

Στην τρέχουσα περίοδο εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το νέο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», η 

τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 σχετικό µε τον διαχωρισµό της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων σε 

κονδύλια που µετακυλίονται στα αποτελέσµατα και σε κονδύλια που δεν µετακυλίονται και το ∆.Π.Χ.Α 13 

«Επιµετρήσεις Εύλογης Αξίας» που είχαν αµελητέα επίδραση στα µεγέθη της εταιρείας  

και του οµίλου.  
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9.2.2 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά τη χρήση 2013  

 

«∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01.01.2015. Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και 

επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη 

επίδραση στον όµιλο και στην εταιρεία.  

 

«Τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία - Παρουσίαση» µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων µε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 

στον όµιλο και στην εταιρεία.  

 

«Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΛΠ 27)» µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014. ∆εν έχει εφαρµογή στον όµιλο και στην εταιρεία.  

 

«Ανανέωση Παραγώγων και ∆ιακοπή της Λογιστικής της Αντιστάθµισης (Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39)» 

µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στην µη διακοπή της 

λογιστικής της αντιστάθµισης όταν η ανανέωση ενός παραγώγου σχεδιασµένου ως µέσου αντιστάθµισης 

πληροί ορισµένα χαρακτηριστικά. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και στην εταιρεία.  

 

«Ανακτήσιµη αξία - Γνωστοποιήσεις για µη Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία (Τροποποίηση 

του ∆ΛΠ 36)» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και καθιερώνει 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν η ανακτήσιµη αξία ενός µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη.  

∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και στην εταιρεία.  

 

«∆ιερµηνεία 23 Τέλη (φόροι)», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και 

αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό της πληρωµής φόρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37, 

καθώς και στο λογιστικό χειρισµό της υποχρέωσης για πληρωµή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της 

πληρωµής είναι βέβαια. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και στην εταιρεία. 
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10 Ενσώµατα πάγια  

 

Υπόλοιπο 31.12.2012 4.210.654 14.632.750 286.830 602.205 19.732.439

Προσθήκες 01.01-30.06.2013                          -                        -                               -                    -                       -   

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές 01.01-

30.06.2013
                         -                        -                               -                    -                       -   

Υπόλοιπο 30.06.2013 4.210.654 14.632.750 286.830 602.205 19.732.439

Σωρευµένες αποσβέσεις 

01.01.2012
(2.136.311) (9.325.436) (180.606) (554.361) (12.196.714)

Αποσβέσεις 01.01-31.12.2012 (278.975) (773.462) (26.312) (14.726) (1.093.475)

Πωλήσεις- ∆ιαγραφές 01.01-

31.12.2012
                         -   297.631                             -                    -   297.631

Αποµείωση αξίας χρήσεως 2012
                         -   (300.000)                             -                    -   (300.000)

Υπόλοιπο 31.12.2012 (2.415.286) (10.101.267) (206.918) (569.087) (13.292.558)

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2013 (67.863) (386.281) (6.365) (12.813) (473.322)

Πωλήσεις- ∆ιαγραφές 01.01-

30.06.2013
                         -                        -                               -                    -                       -   

Αποµείωση αξίας χρήσεως 2013
                         -                        -                               -                    -                       -   

Υπόλοιπο 30.06.2013 (2.483.149) (10.487.548) (213.283) (581.900) (13.765.880)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012
1.795.368 4.531.484 79.912 33.120 6.439.885

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2013
1.727.505 4.145.203 73.547 20.307 5.966.563
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Εταιρεία  Οικόπεδα/κτίρια Μηχανήµατα

Μεταφορικά 

µέσα

Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο

Κόστος 01.01.2012 4.152.291 12.501.142 242.936 533.934 17.430.303

Προσθήκες 01.01-31.12.2012 58.363                   -                    -   4.029 62.392

Πωλήσεις -∆ιαγραφές 01.01-

31.12.2012
                     -   (327.399)                  -                    -   (327.399)

Υπόλοιπο 31.12.2012 4.210.654 12.173.743 242.936 537.963 17.165.296

Προσθήκες 01.01-30.06.2013                      -                     -                    -                    -                     -   

Πωλήσεις -∆ιαγραφές 01.01-

30.06.2013
                     -                     -                    -                    -                     -   

Υπόλοιπο 30.06.2013 4.210.654 12.173.743 242.936 537.963 17.165.296

Σωρευµένες αποσβέσεις 01.01.2012 (2.136.311) (9.296.416) (168.606) (499.996) (12.101.329)

Αποσβέσεις 01.01-31.12.2012 (278.975) (705.215) (22.238) (12.302) (1.018.730)

Πωλήσεις- ∆ιαγραφές 01.01-

31.12.2012
                     -   297.631                  -                    -   297.631

Αποµείωση αξίας χρήσεως 2012                      -   (300.000)                  -                    -   (300.000)

Υπόλοιπο 31.12.2012 (2.415.286) (10.004.000) (190.844) (512.298) (13.122.428)

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2013 (67.863) (324.004) (6.365) (12.813) (411.045)

Πωλήσεις- ∆ιαγραφές 01.01-

30.06.2013
                     -                     -                    -                    -                     -   

Υπόλοιπο 30.06.2013 (2.483.149) (10.328.004) (197.209) (525.111) (13.533.473)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 1.795.368 2.169.744 52.092 25.666 4.042.869

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2013 1.727.505 1.845.739 45.727 12.852 3.631.824

 

11 Eπενδύσεις σε θυγατρικές 

30.06.2013 31.12.2012

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 

ΑΕ  (Συµµετοχή  51%) 
209.538 209.538

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ      

(Συµµετοχή 100%)
990.000 990.000

Σύνολο 1.199.538 1.199.538

Εταιρεία

 
 

12 Αποθέµατα 

 

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Εµπορεύµατα 14.427 14.427 14.427 14.427

Προϊόντα 107.588 613.279 58.611 91.774

Υλικά 197.092 197.075 197.092 197.075
Σύνολο 319.107 824.781 270.130 303.276

Όµιλος Εταιρεία
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13 Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις 

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Πελάτες 2.036.600 2.503.279 1.420.342 1.372.623

Προκαταβολές 63.404 74.060 54.158 64.814

∆άνεια σε θυγατρική 

(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ)
                  -                     -   2.350.000 2.350.000

Λοιπές απαιτήσεις 322.442 422.877 37.303 37.307

Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις 
(1.252.397) (1.252.397) (1.011.154) (1.011.154)

Σύνολο 1.170.049 1.747.819 2.850.649 2.813.590

Μακροπρόθεσµες 43.172 43.172 2.387.303 2.387.303

Βραχυπρόθεσµες 1.126.877 1.704.647 463.346 426.287

Σύνολο 1.170.049 1.747.819 2.850.649 2.813.590

Όµιλος Εταιρεία

 
Στην τρέχουσα περίοδο δε διενεργήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα αντίστοιχα ποσά της 

χρήσεως 2012 ήταν ευρώ 500.843 για την εταιρεία και ευρώ 559.442 για  τον όµιλο. 

Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

Όµιλος Εταιρεία
Υπόλοιπο προβλέψεων 

01.01.2012
692.955 510.311

Προβλέψεις χρήσεως 2012 559.442 500.843

Υπόλοιπο προβλέψεων 

31.12.2012
1.252.397 1.011.154

Υπόλοιπο προβλέψεων 

01.01.2013
1.252.397 1.011.154

Προβλέψεις χρήσεως 2013                   -                     -   
Υπόλοιπο προβλέψεων 

30.06.2013
1.252.397 1.011.154

 

14 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Ταµείο 14.150 32.633 2.438 15.881

Καταθέσεις σε τράπεζες 3.415.097 4.694.648 3.019.269 3.084.935

Σύνολο 3.429.247 4.727.281 3.021.707 3.100.816

Όµιλος Εταιρεία

 



Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Ε. 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2013 και της περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Σελίδα 23 

 

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταµιακά διαθέσιµα ανέρχεται σε ευρώ 2.337.177 για τον 

όµιλο και σε ευρώ 3.019.269 για την εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της χρήσεως 2012 ήταν ευρώ 1.946.224 

για τον όµιλο και ευρώ 3.084.935 για  την εταιρεία. 

 

15  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

Όµιλος Εταιρεία
Υπόλοιπο Υποχρέωσης 
01.01.2012

172.170 168.940

Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 

χρήσεως 2012
5.705 5.705

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 4.308 4.308

Πληρωθείσες παροχές (322.633) (322.633)

Κόστος τερµατισµού υπηρεσίας 193.580 193.580
Υπόλοιπο υποχρέωσης 
31.12.2012

53.130 49.900

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 
01.01.2013

53.130 49.900

Υπόλοιπο υποχρέωσης 
30.06.2013

53.130 49.900

 

16 ∆άνεια 

 

Τα δάνεια που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

30/6/2013 Επιτόκιο 31/12/2012 Επιτόκιο 30/6/2013 Επιτόκιο 31/12/2012 Επιτόκιο

Έως ένα έτος 1.077.921 6,60% 2.748.424 6,60%                 -    -                 -   -
Σύνολο 1.077.921 2.748.424                 -                   -   

`

Όµιλος Εταιρεία

 

Το σύνολο των δανείων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 
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17 Ενδεχόµενα  

 

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

Επωνυµία Χρήση

Μητρική 2010

Εκκοκκιστήρια Σοφάδων Α.Ε. 2006 - 2010

Ενεργειακή Πηνείας 2 Α.Ε.           -

 

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 ελέγχθηκε από τον Τακτικό Ελεγκτή βάσει της ΠΟΛ 1159/2011 και οµοίως ελέγχθηκε και η 

χρήση 2012. Οι προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων κατά την 

30.06.2013 ανέρχονται σε  ευρώ  83.151 για τον όµιλο και σε ευρώ  61.151 για την εταιρεία.  

 

To όφελος στην περίοδο  από τον αναβαλλόµενο φόρο, λόγω  αλλαγής του φορολογικού συντελεστή σε 26% 

από 20% αρχής γενοµένης από την χρήση 2013,  ανήλθε σε  190.710 ευρώ στον όµιλο και 174.610 ευρώ για 

την µητρική.  
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18 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Απαιτήσεις από θυγατρικές 

(της Κλωστοϋφαντουργία 

Ναυπάκτου Α.Ε. από την 

Ενεργειακή Πηνείας 2 Α.Ε.) 

                  -                     -   2.567.239 2.475.349

Απαιτήσεις της θυγατρικής 

Εκκοκκιστήρια Σοφάδων Α.Ε. από 

τη συνδεδεµένη ELCOTTON 

ΜΟΝ.ΕΠΕ

                  -   209.961                   -                     -   

Απαιτήσεις της θυγατρικής 

Εκκοκκιστήρια Σοφάδων Α.Ε. από 

τη συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

228.665 398.665                   -                     -   

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Έσοδα από θυγατρικές 

Έσοδο της Κλωστοϋφαντουργία 

Ναυπάκτου ΑΕ από την 

Ενεργειακή Πηνείας 2 Α.Ε.

                  -                     -   91.500 51.173

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου
                  -   58.000                   -                     -   

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 12.000 21.000 6.000 21.000

Όµιλος Εταιρεία

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών

 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για τους 

τρίτους. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 

 

19   Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού/Λοιπά  

 

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας των οικονοµικών καταστάσεων που να τις 

επηρεάζουν ουσιωδώς. 
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20 Κατά Τοµέα πληροφόρηση 

 
Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι στρατηγικές µονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. 

Παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, διότι τα αγαθά αυτά είναι 

εντελώς διαφορετικής φύσεως, ζήτησης στην αγορά και µικτού περιθωρίου κέρδους. 

Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής: 

1. Προϊόντα βάµβακος  

2. Τοµέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την 

σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετρείται  βάση του συνολικού µετά και από φόρους αποτελέσµατος.  

Οι πωλήσεις του Οµίλου είναι χονδρικές στο σύνολό τους και γίνονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κάτωθι: 

Πωλήσεις ανά χώρα σε Ευρώ Όµιλος

Χώρα
01.01 – 

30.06.2013

01.01 -

30.06.2012

Ελλάδα 448.253 153.581

Κύπρος                   -   999

Τουρκία 143.879 1.449.953

Κίνα                   -   467.077

Ινδονησία 367.100 1.225.017

Σιγκαπούρη                   -   435.796

Λοιπές χώρες 13.045 27.874

Σύνολο 972.277 3.760.297
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Πωλήσεις ανά τοµέα δραστηριότητας

Τοµέας 

Παραγωγής 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Πωλήσεις σε πελάτες 589.018 383.259                   -   972.277

Λοιπά έσοδα 104.421                   -                     -   104.421

∆ιατοµεακές πωλήσεις                   -                     -                     -   0

Αναλώσεις αποθεµάτων (697.489)                   -                     -   (697.489)

Παροχές σε εργαζοµένους (194.581) (4.871)                   -   (199.452)

Αποσβέσεις (429.646) (59.877)                   -   (489.523)

Λοιπά έξοδα (225.132) (146.050) (3.300) (374.482)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
160.891 (86.750) (88.200) (14.059)

Αποτέλεσµα (692.518) 85.711 (91.500) (698.307)

Φόρος εισοδήµατος 135.977 (61.711) 23.790 98.056

Καθαρό αποτέλεσµα (556.541) 24.000 (67.710) (600.251)

Περιουσιακά στοιχεία 12.413.240 3.015.202 (3.153.462) 12.274.980

Υποχρεώσεις 2.053.004 2.620.177 (2.515.045) 2.158.136

01.01. – 30.06.2013

Προϊόντα 

βάµβακος
Απαλοιφές Σύνολο 

 
Τοµέας 

Παραγωγής 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 3.730.297 30.000                   -   3.760.297

Λοιπά έσοδα 289.323                   -                     -   289.323

∆ιατοµεακές πωλήσεις                   -                     -                     -                     -   

Αναλώσεις αποθεµάτων (3.795.048)                   -                     -   (3.795.048)

Παροχές σε εργαζοµένους (583.420)                   -                     -   (583.420)

Αποσβέσεις (422.986) (7.391)                   -   (430.377)

Λοιπά έξοδα (993.999) (9.438) (450) (1.003.887)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) (37.605) (49.282) (50.017) (136.904)

Αποτέλεσµα (1.813.438) (36.111) (50.467) (1.900.016)

Φόρος εισοδήµατος 93.246 3.791 97.037

Καθαρό αποτέλεσµα (1.720.192) (32.320) (50.467) (1.802.979)

Περιουσιακά στοιχεία 15.688.116 2.704.820 (3.403.220) 14.989.716

Υποχρεώσεις 4.659.102 2.389.171 (2.772.652) 4.272.621

01.01 – 30.06.2012

Προϊόντα 

βάµβακος
Απαλοιφές Σύνολο 

 
Πεύκη Αττικής , 28 Αυγούστου 2013 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

   

Πολύχρονος Βασίλειος Πολύχρονος ∆ηµήτριος Λεβαντής ∆ηµήτριος 

Α.∆.Τ. Χ 700346 Α.∆.Τ. ΑΚ 095428 Α.∆.Τ. ΑΙ 657464 
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21 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013    


