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1. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(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: 

• Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2017-30/06/2017, 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. 

 

Πεύκη Αττικής, 21 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Βασίλειος Πολύχρονος  Δημήτριος Πολύχρονος    Αναστάσιος Πολύχρονος 

 

 

 

Πρόεδρος      

 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος      

 

 

 

 Αντιπρόεδρος 
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2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού 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 01/01/2017 έως 30/06/2017 

(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 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.) 

 

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

στην περίοδο 01/01/2017 έως 30/06/2017. 

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 2017. 

Πιο συγκεκριμένα εμπεριέχει πληροφορίες και στοιχεία για: 

 

Α. Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου του έτους 2017. 

 

1. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  

Την 9η Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  στην έδρα της εταιρίας στον 

Δήμο Πεύκης – Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 40-44, ΤΚ15121 της οποίας τα θέματα ήταν :  

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2016 (από 

01/01/2016 έως 31/12/2016) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή 

της εταιρίας. 

2.  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση 

της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική 

χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016). 

3.  Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016). 

4.  Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και 

καθορισμός της αμοιβής τους. 

5.  Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

6.  Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα. 

 

Β. Συνοπτική εξέλιξη δραστηριότητας και βασικών οικονομικών δεικτών 

1. Γενικές πληροφορίες. 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση νημάτων (δραστηριότητα της μητρικής ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.), στην εκκόκκιση, πώληση βαμβακιού και υποπροϊόντων αυτού και σιτηρών (δραστηριότητα της 

θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.) και στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

συστήματα (δραστηριότητα της θυγατρικής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.). 
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2. Οικονομικά στοιχεία 

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

το Α’ εξάμηνο του 2017 και περιέχονται στην παρούσα οικονομική έκθεση, προκύπτουν συνοπτικά οι παρακάτω 

διαπιστώσεις: 

 

α. Κύκλος εργασιών  

Η εταιρεία στο Α’ εξάμηνο του 2017 πραγματοποίησε πωλήσεις από τη δραστηριότητά της στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας στο ποσό των €4.665,41 χιλ. έναντι €3.877 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσίασε 

δηλαδή αύξηση περίπου 20%.  

Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών στο Α’ εξάμηνο της χρήσης 2017 ανήλθε στο ποσό των €7.544,5 χιλ. έναντι 

ποσού €5.510,9 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016 δηλαδή αυξήθηκε κατά 36,9%. Η αύξηση του κύκλου 

εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας του κλωστηρίου (λειτουργία 24 ωρών την ημέρα και 7 

ημερών την εβδομάδα) και την βελτίωση των τιμών πωλήσεως των νημάτων στη διεθνή αγορά. Η βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. οφείλεται στη ρευστοποίηση των αποθεμάτων σε 

αυξημένες τιμές έναντι της προηγουμένης χρήσεως.  

Η θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. επηρέασε επίσης θετικά τον κύκλο εργασιών του ομίλου κατά το ποσό των 

€217,5 χιλ.  

 

β. Αποτελέσματα προ φόρων 

Τα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο του 2017 είναι κερδοφόρα και ανήλθαν σε €149,4 χιλ. 

έναντι ζημιών €233,7 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται 

στην αύξηση της παραγωγικότητας με συνέπεια τη μείωση του κόστους και στην αύξηση των τιμών στην αγορά. 

Σε επίπεδο ομίλου τα προ φόρων κέρδη στο Α’ εξάμηνο του έτους 2017  ανήλθαν σε €446,9 χιλ. έναντι ζημιών €263 

χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου οφείλεται στο ότι 

τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές παρουσίασαν κερδοφόρα αποτελέσματα το Α εξάμηνο .  

 

γ. Ενσώματα Πάγια 

Η εταιρεία στο πρώτο εξάμηνο του 2017 και σε σχέση με το λογιστικό υπόλοιπο των παγίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2016 πραγματοποίησε προσθήκες πάγιου εξοπλισμού συνολικής αξίας €52,7 χιλ. 

 

δ. Τραπεζικός δανεισμός – Διαθέσιμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα της μητρικής εταιρείας ανέρχονταν την 30η  Ιουνίου 2017 στο ποσό των €217,5 χιλ. έναντι €325,3 

χιλ. που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Σε επίπεδο Ομίλου τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 30η  Ιουνίου 2017 ανέρχονται στο ποσό των €427,4 χιλ. έναντι 

€656,3 χιλ.. που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 

ε. Ίδια Κεφάλαια  

Η κεφαλαιακή συγκρότηση της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2017 παραμένει εξαιρετική αφού τα ίδια κεφάλαια (€8.808,7 

χιλ.) καλύπτουν 5 φορές περίπου τις υποχρεώσεις της. Σε επίπεδο Ομίλου ο δείκτης κεφαλαιακής συγκρότησης είναι 

χαμηλότερος και τα ίδια κεφάλαια την 30η  Ιουνίου 2017 καλύπτουν 4 φορές περίπου τις υποχρεώσεις του Ομίλου. 
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στ. Συνθήκες ρευστότητας  

Ικανοποιητικές παραμένουν οι συνθήκες ρευστότητας τόσο για την εταιρεία όσο και σε επίπεδο ομίλου κατά την 30η  

Ιουνίου 2017.  

 

Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται ως εξής :  

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Γενική Ρευστότητα  

(Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

3,69 3,39 3,80 2,04 

Άμεση Ρευστότητα  

(Ταμειακά και ισοδύναμα 
διαθέσιμα/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

0,14 0,20 0,24 0,15 

 

Γ. Πιθανοί παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι συνολικές απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας κατά την 30η  Ιουνίου 2017 ανέρχονται σε €3.686 χιλ. εκ των οποίων 

ποσό €1.350 χιλ. ή ποσοστό 36,6% αφορά μακροπρόθεσμης μορφής απαιτήσεις της μητρικής από χορηγηθέν δάνειο 

στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.. Επισφάλειες καλύπτονται από τις σχετικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί τα 

προηγούμενα έτη.  

Η θυγατρική εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 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 ΣΟΦΑΔΩΝ 

Α.Ε. που πραγματοποιούνται σε δολάρια Η.Π.Α. Οι καταθέσεις σε δολάρια Η.Π.Α κατά την 30η  Ιουνίου 2017 ανέρχονταν 

σε $1,37 χιλ. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα δεν υφίστανται. 

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 ευνοϊκές δυνατότητες χρηματοδότησης και 

ικανοποιητικά κεφάλαια κινήσεως τα οποία καλύπτουν τις υποχρεώσεις του. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του 

ομίλου την 30η  Ιουνίου 2017 ανέρχονται σε €1.744,2 χιλ.  

 

(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 
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γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Η διαφορά μεταξύ χρεωστικών και πιστωτικών τόκων στο Α’ εξάμηνο 

2017 ανήλθε μόλις στο ποσό των €35,6 χιλ.  

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

Τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου επενδύονται βραχυχρόνια, τα δε εκάστοτε επιτόκια εξασφαλίζουν την 

μέγιστη απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  

 

(στ) Κίνδυνος αποθεμάτων  

Η μητρική εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους αποθεμάτων καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων το οποίο 

κατά την 30η Ιουνίου 2017 ανέρχεται σε €2.941 χιλ. αποτελεί πρώτες ύλες προϊόντων παραγγελιών με μελλοντική 

εκτέλεση. 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 2017 δεδομένου ότι τα αποθέματα καλύπτουν βραχυχρόνιες 

ανάγκες της εταιρείας. 

Σε επίπεδο Ομίλου επίσης δεν υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος αφού τα αποθέματα κατά την 30η  Ιουνίου 2017 έχουν 

ανέλθει στο ποσό των €3.329 χιλ. δηλαδή αφορούν κυρίως αυτά της μητρικής εταιρείας. 

 

(ζ) Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα  

Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν εκκρεμότητες σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων καθώς 

και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού .  

H λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου είναι φιλική προς το περιβάλλον και δε δημιουργεί όχληση ή ρύπανση εφόσον 

δεν προκύπτουν υγρά, στερεά ή αέρια απόβλητα ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Δ. 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 Δήμου 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. 

Η εταιρεία για το σύνολο των μισθώσεών της έχει εισπράξει έσοδα από ενοίκια ύψους €32 χιλ. για την περίοδο 

από 01/01 έως 30/06/2017. 
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Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Απαιτήσεις από θυγατρικές   0 0 1.400.992 1.581.734 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 128.222 11.791 

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 55.987 84.237 984 0 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 124.655 13.365 0 0 

     

 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Αγορές βάμβακος από θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 0 0 1.194.277 1.088.988 

Αγορές από συνδεδεμένα μέρη 193 0 0 0 

Έξοδα ενοικίων προς ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ 7.090 3.395 0 0 

Έσοδα ενοικίων από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. 0 0 5.700 5.700 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Zenith Energy A.E. 5.700 5.700 5.700 5.700 

Έσοδα από τόκους από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. 0 0 50.008 52.068 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 30.850 48.000 11.050 29.500 
 

  

 

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

υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη.  

 

Ζ. Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου κατά το δεύτερο 

εξάμηνο 

Η διοίκηση αναμένει να συνεχιστεί η κερδοφορία τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών και το β εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους .  

Το β εξάμηνο ξεκινά η συγκομιδή βάμβακος και ουσιαστικά η δραστηριοποίηση της θυγατρικής μας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ. γεγονός που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την πορεία των εργασιών της εταιρείας από πλευράς τιμών 

και κερδοφορίας. Η εταιρεία δεν αναμένει μεγάλες διαφοροποιήσεις στις ποσότητες που θα επεξεργαστεί αφού και η 

συνολική εγχώρια παραγωγή βάμβακος αναμένεται να είναι περίπου η ίδια (260-270 χιλ. τόνοι) .  

Επιπλέον της βασικής της δραστηριότητας, η  ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ δραστηριοποιείται και στην εμπορία 

σιτηρών εκμεταλλευόμενη το δίκτυο συνεργαζόμενων καλλιεργητών αλλά και τις εγκαταστάσεις της. 

Μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη των αποτελεσμάτων για το β εξάμηνο θα παίξουν τα εξής :  

α) καιρικές συνθήκες συλλογής βάμβακος σε συνάρτηση με τις τιμές βάμβακος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,  

β) συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ ευρώ – δολαρίου και τούρκικης λίρας.  
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Κ. Πεύκη Αττικής, 21 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Οικονομική Διευθύντρια 

 

 

 

Πολύχρονος Βασίλειος Πολύχρονος Δημήτριος 

 

Χαρακίδα Ιωάννα 

Α.Δ.Τ. Χ 700346 Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428 Α.Δ.Τ. ΑΗ 621512 

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0086131  

 Α ΤΑΞΗΣ 
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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 30ης Ιουνίου 2017 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 συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 

 
ΕCOVIS HELLAS SA                                                                                  Ο Ορκωτός Ελεγκτής 

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι Σαμαράς Δημήτριος 

 

 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34161 

Α.Μ 155                                                                
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4. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

  Όμιλος Εταιρεία 

 
 
Σημ. 

 
30.06.2017 

 
31.12.2016 

 
30.06.2017 

 
31.12.2016 

Περιουσιακά στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια  11 3.328.393 3.417.216 1.479.670 1.504.245 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   472.500 488.250 0 0 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  12 0 0 1.439.538 1.439.538 

Αναβαλλόμενος φόρος  876.999 877.764 815.043 815.043 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  14 19.694 19.694 1.369.694 1.419.694 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   4.697.586 4.802.924 5.103.945 5.178.520 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα 13 3.329.089 5.614.958 2.941.131 3.171.048 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  14 2.875.228 2.685.928 2.316.290 1.904.163 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 427.445 656.289 217.553 325.349 

Σύνολο κυκλοφορούντων  6.631.762 8.957.175 5.474.974 5.400.560 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  11.329.348 13.760.099 10.578.919 10.579.080 

      
Ίδια κεφάλαια  και υποχρεώσεις 
 

     

Ίδια κεφάλαια  αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 16 10.243.991 10.243.991 10.243.991 10.243.991 

Υπέρ το άρτιο 17 8.357.645 8.357.645 8.357.645 8.357.645 

Αποθεματικά  17 4.798.502      4.798.502 4.360.375 4.581.304 

Αποτελέσματα εις νέον/(ζημίες)  (14.682.036) (14.951.672) (14.153.326) (14.523.654) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής 

 8.718.102 8.448.466 8.808.685 8.659.286 

Δικαιώματα μειοψηφίας  175.116 80.379 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.893.218 8.528.845 8.808.685 8.659.286 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια 18 376.679 502.027 0 0 

Επιχορηγήσεις  204.976 253.288 204.976 253.288 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   110.238 101.483 83.853 77.632 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  691.893 856.798 288.829 330.920 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια  18 818.348 3.093.493 816.003 1.287.062 

Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  793.551 1.236.363 604.251 240.661 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  132.338 44.600 61.151 61.151 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  1.744.237 4.374.456 1.481.405 1.588.874 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.436.130 5.231.254 1.770.234 1.919.794 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  11.329.348 13.760.099 10.578.919 10.579.080 
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 5. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων  

 
  Όμιλος Εταιρεία 

  01.01-30.06.17 01.01-30.06.16 01.01-30.06.17 01.01-30.06.16 

Πωλήσεις   7.544.565 5.510.938 4.665.412 3.877.069 

Λοιπά έσοδα   85.365 93.060 82.730 101.795 

Αναλώσεις αποθεμάτων   (5.177.651) (4.171.147) (3.046.570) (2.902.029) 

Παροχές σε εργαζομένους   (823.898) (644.487) (706.471) (542.269) 

Αποσβέσεις   (164.894) (183.881) (84.896) (103.472) 

Λοιπά έξοδα   (980.863) (821.167) (808.143) (726.767) 

Αποτέλεσμα (κέρδη / ζημίες) εκμετάλλευσης   482.624 (216.684) 102.062 (295.673) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)  καθαρά  (35.674) (46.330) 47.337 61.997 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  446.950 (263.014) 149.399 (233.676) 

Φόρος εισοδήματος  (82.577) (14.131) 0 0 

Καθαρό κέρδος / (ζημία) περιόδου  364.373 (277.145) 149.399 (233.676) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / 
(ζημίες)  364.373 (277.145) 149.399 (233.676) 

      

Κατανέμονται σε:      

Μετόχους εταιρίας  269.636 (258.892) - - 

Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο  94.737 (18.253) - - 

Σύνολο  364.373 (277.145) - - 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών  11.510.102 11.510.102 - - 

Κέρδη/Ζημίες ανά μετοχή  0,0316 (0,0240) - - 
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6. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όμιλος  
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 
Αποτελέσματα  

εις νέον 
 

Σύνολο 
Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 10.243.991 8.357.645 4.798.502 (14.670.868) 8.729.270 100.979 8.830.249 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 0 0 0 (258.892) (258.892) (18.253) (277.145) 

Υπόλοιπο 30.06.2016 10.243.991 8.357.645 4.798.502 (14.929.760) 8.470.378 82.726 8.553.104 

Υπόλοιπο 01.01.2017 10.243.991 8.357.645 4.798.502 (14.951.672) 8.448.466 80.379 8.528.845 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα    269.636 269.636 94.737 364.373 

Υπόλοιπο 30.06.2017 10.243.991 8.357.645 4.798.502 (14.682.036) 8.718.102 175.116 8.893.218 

 
 
 

Εταιρεία  Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 10.243.991 8.357.645  4.802.233 (14.546.415) 8.857.454 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 0 0 0 (233.676) (233.676) 

Μεταφορές 0 0 (220.929) 220.929 0 

Υπόλοιπο 30.06.2016 10.243.991 8.357.645 4.581.304 (14.559.162) 8.623.778 

Υπόλοιπο 01.01.2017 10.243.991 8.357.645 4.581.304 (14.523.654) 8.659.286 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 0 0 0 149.399 149.399 

Μεταφορές 0 0 (220.929) 220.929 0 

Υπόλοιπο 30.06.2017 10.243.991 8.357.645 4.360.375 (14.153.326) 8.808.685 
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 7. Κατάσταση ταμιακών ροών 

 Όμιλος Εταιρεία 

Λειτουργικές δραστηριότητες 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 446.950 (263.014) 149.399 (233.676) 

Πλέον/ Μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 148.528 167.515 84.280 102.856 

Αποσβέσεις άυλων 16.366 16.366 616 616 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (48.312) (70.999) (48.312) (70.999) 

Απομείωση αποθεμάτων 0 (147.113) 0 (147.114) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 35.674 46.330 (47.337) (61.997) 

 599.206 (250.915) 138.646 (410.314) 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης     

Μείωση/ Αύξηση αποθεμάτων 2.285.869 3.018.326 229.918 1.106.457 

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων (189.300) (915.708) (360.129) (899.631) 

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (434.056) (64.534) 369.812 408.511 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (60.939) (60.208) (27.859) (4.349) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  5.926 (224) 0 0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

2.206.706 1.726.737 350.388 200.674 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων (59.706) (21.486) (59.706) (21.486) 

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (616) (616) (616) (616) 

Είσπραξη δανείου από θυγατρική 0 0 50.000 60.000 

Τόκοι εισπραχθέντες 25.265 13.878 23.197 14.346 

Σύνολο εισροών(/εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(35.057) (8.224) 12.875 52.244 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις / (πληρωμές)  από εκδοθέντα δάνεια (2.400.493) (1.680.052) (471.059) (280.833) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δ0ραστηριότητες 

(2.400.493) (1.680.052) (471.059) (280.833) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

(228.844) 38.461 (107.796) (27.915) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 656.289 349.035 325.349 187.397 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 427.445 387.496 217.553 159.482 
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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 έδρα της εταιρείας είναι στην Αγίου Γεωργίου 

40-44, Κ. Πεύκη Αττικής 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 

συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 21η Σεπτεμβρίου 2017 .  

9. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

 
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 30.06.2017. 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 31.12.2016. Το λειτουργικό νόμισμα  της εταιρείας και του ομίλου είναι το ευρώ.  

 

Δομή του Ομίλου 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας και των 

θυγατρικών της. Ο Όμιλος απαρτίζεται από τις εξής εταιρίες: 

 

Εταιρεία 

 

Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής 

Ομίλου 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51 % 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Κ .ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 100 % 

 
Οι ανωτέρω εταιρίες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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10. Εφαρμογή νέων προτύπων  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών 

που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία 

από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

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

των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση 

επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»  

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα 

που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα 

ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, 

αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου 

να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις 

και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, 

την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των 

λογιστικών πολιτικών.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την 

υποχρέωση ενοποίησης”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από 

την υποχρέωση ενοποίησης.  
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ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον 

‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση 

των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, 

χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών 

τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική 

οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

 



 

 18

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες 

βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο 

σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι 

μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί 

συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της 

τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις 

και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 

έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της 

υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 
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Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 

αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές 

σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για 

κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

Τα ανωτέρω δεν είχαν εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία 

 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. 

Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 

στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του 

ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει 

μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η 

βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των 

αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις χρηματοοικονομικές της 

καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι 

οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το 

οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με 

διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.  
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ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια Συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2021) 

Το πρότυπο εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και θέτει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων καθώς και τις σχετικές με αυτά γνωστοποιήσεις. Ο σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει 

πληροφορίες που να αντιπροσωπεύουν πιστά τα συμβόλαια αυτά. Το πρότυπο θέτει τις βάσεις για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων στην οικονομική 

θέση, την οικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας.  

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 

μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον 

εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν 

να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται 

να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές 

που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές.  

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες 

που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου 

προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως 

τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι 

οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 

39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα 

θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός 

ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να 

τεκμηριωθεί. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
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Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το 

πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε 

καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.  

 

Τα ανωτέρω δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου. 



 

 22

11. Ενσώματα πάγια 

Όμιλος  Οικόπεδα/κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 

μέσα 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 4.318.683 14.080.931 303.844 610.124 19.313.582 

Προσθήκες 01.01-31.12.2016 0 37.636 0 1.485 39.121 

Πωλήσεις - Διαγραφές 01.01-31.12.2016 0 0 (1.425) - (1.425)   

Υπόλοιπο 31.12.2016 4.318.683 14.118.567 302.419 610.512 19.350.181 

Προσθήκες 01.01-30.06.2017 0 59.706 0 0 59.706 

Πωλήσεις - Διαγραφές 01.01-30.06.2017 0 0 (1.425) (1.097) (2.522) 

Υπόλοιπο 30.06.2017 4.318.683 14.178.272 300.994 610.512 19.408.462 

      

Υπόλοιπο 01.01.2016 (2.799.849) (11.914.571) (277.622) (603.779) (15.595.821) 

Αποσβέσεις 01.01-31.12.2016 (120.115) (213.188) (4.738) (1.626) (339.667) 

Αποσβέσεις πωλήσεων - διαγραφών 01.01-31.12.2016 0 0 1.425 1.097 2.522  

Υπόλοιπο 31.12.2016 (2.919.964) (12.127.759) (280.935) (604.308) (15.932.966) 

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2017 (60.057) (86.018) (2.369) (84) (148.528) 

Αποσβέσεις πωλήσεων - διαγραφών 01.01-30.06.2017 0 0 1.425 0 1.425 

Υπόλοιπο 30.06.2017 (2.980.021) (12.213.776) (281.879) (604.392) (16.080.068) 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 1.398.720 1.990.808 21.484 6.204 3.417.216 

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2017 1.338.662 1.964.496 19.115 6.120 3.328.393 

 

Στην αξία των μηχανημάτων ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ περιλαμβάνεται  απομείωση  € 300.000 από το 2012.  

Εταιρεία   Οικόπεδα/κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 

μέσα 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 4.318.683 11.620.924 244.361 543.932 16.727.900 

Προσθήκες 01.01-31.12.2016 0 23.500 0 1.485 24.985 

Πωλήσεις 01.01-31.12.2016 0 0 (1.425) 0 (1.425) 

Υπόλοιπο 31.12.2016 4.318.683 11.644.424 242.936 545.417 16.751.460 

Προσθήκες 01.01-30.06.2017 0 59.706 0 0 59.706 

Πωλήσεις - Διαγραφές 01.01-

30.06.2017 

0 0 0 0  

Υπόλοιπο 30.06.2017 4.318.683 11.704.129 242.936 545.417 16.811.166 

     

Υπόλοιπο 01.01.2016 (2.799.849) (11.449.329) (244.359) (543.932) (15.037.469) 

Αποσβέσεις 01.01-31.12.2016 (120.115) (89.598) 0 (1.458) (211.171) 

Αποσβέσεις πωλήσεων - διαγραφών 

01.01-31.12.2016 

0 0 1.425 0 1.425 

Υπόλοιπο 31.12.2016 (2.919.964) (11.538.927) (242.934) (545.390) (15.247.216) 

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2017 (60.057) (24.223) 0 0 (84.280) 

Υπόλοιπο 30.06.2017 (2.980.021) (11.563.150) (242.934) (545.390) (15.331.496) 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 1.398.720 105.497 2 27 1.504.245 

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2017 1.338.662 140.979 2 27 1.479.670 
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12. Συμμετοχές σε θυγατρικές  

 Εταιρεία 

 30.06.2017 31.12.2016 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ  (Συμμετοχή  51%)  209.538 209.538 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ  (Συμμετοχή 100%) 1.230.000 1.230.000 

Σύνολο 1.439.538 1.439.538 

 

13. Αποθέματα 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Εμπορεύματα 338.258 23.359 13.752 13.752 

Προϊόντα 1.306.989 3.818.413 1.278.192 1.444.509 

Υλικά  1.683.842 1.773.186 1.649.187 1.712.787 

Σύνολο  3.329.089 5.614.958 2.941.131 3.171.048 

 

Οι συσσωρευμένες ζημίες  υποτίμησης των αποθεμάτων για την περίοδο 01.01-30.06.2017 αλλά και για τη χρήση 2016 

ανέρχονται σε € 621.396 για τον όμιλο και την εταιρεία.  

 

14. Απαιτήσεις 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Πελάτες  3.747.210 2.740.852 3.174.678 2.261.808 

Προκαταβολές  59.346 633.931 39.129 579.131 

Δάνεια σε θυγατρική (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) 0 0 1.350.000 1.400.000 

Λοιπές απαιτήσεις  356.572 599.045 133.331 94.072 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.268.206) (1.268.206) (1.011.154) (1.011.154) 

Σύνολο  2.894.922 2.705.622 3.685.984 3.323.857 

     
Μακροπρόθεσμες  19.694 19.694 1.369.694 1.419.694 

Βραχυπρόθεσμες  2.875.228 2.685.928 2.316.290 1.904.163 

Σύνολο  2.894.922 2.705.622 3.685.984 3.323.857 
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Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές 

ενισχύσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2017 ανέρχεται σε ευρώ 2.835.576 για τον όμιλο και σε ευρώ 3.646.855 για την 

εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της χρήσεως 2016 ήταν ευρώ  2.071.691 για τον όμιλο και ευρώ 2.744.726 για την εταιρεία.  

 

15. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Ταμείο  11.065 9.317 6.436 1.444 

Καταθέσεις σε τράπεζες  416.380 646.972 211.117 323.905 

Σύνολο  427.445 656.289 217.553 325.349 

 
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμιακά διαθέσιμα ταυτίζεται με τη λογιστική αξία τους.   

16. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 10.243.991, διαιρούμενο σε 11.510.102 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας ευρώ 0,89 έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,726114. Όλες οι μετοχές έχουν 

δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στα κέρδη. 

17. Αποθεματικά Κεφάλαια 

 

Τα αποθεματικά Κεφάλαια που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 8.357.645 8.357.645 8.357.645 8.357.645 

Τακτικό Αποθεματικό 1.285.632 1.285.632 1.201.000 1.201.000 

Έκτακτο Αποθεματικό 251.001 251.001 251.001 251.001 

Αφορολόγητα Αποθεματικά  2.704.275  2.704.275 2.350.780 2.571.709 

Ειδικά Αποθεματικά 557.594 557.594 557.594 557.594 

Σύνολο 13.156.147  13.156.147   12.718.020 12.938.949 
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18. Δάνεια 

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

 

 Όμιλος Εταιρεία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30/06/2017 Επιτόκιο 31/12/2016 Επιτόκιο 30/06/2017 Επιτόκιο 31/12/2016 Επιτόκιο 

Έως ένα 

έτος  
818.348 4,45% 3.093.493 4,45% 816.003 4,45% 1.287.062 4,45% 

Άνω του 

ενός 

έτους 

376.679 4,45% 502.027 4,45% 0 - 0 - 

Σύνολο  1.195.027 4,45% 3.595.520 4,45% 816.003 4,45% 1.287.062 4,45% 

 

 

Το σύνολο των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω 

δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές. 

 

Οι λήξεις των ανωτέρω δανείων συμπεριλαμβανομένων των τόκων έχουν ως εξής: 

 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Έως ένα έτος  851.215 3.176.053 816.003 1.344.979 

Άνω του ενός έτους  376.679 502.027 0 0 

Σύνολο  1.227.894 3.678.080 816.003 1.344.979 

 

19. Ενδεχόμενα  

 
Οι χρήσεις 2011 έως και 2016 για όλες τις εταιρείες του ομίλου ελέγχθηκαν  από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει 

της ισχύουσας νομοθεσίας.  
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Απαιτήσεις από θυγατρικές   0 0 1.400.992 1.581.734 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 128.222 11.791 

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 55.987 84.237 984 0 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 124.655 13.365 0 0 

     

 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Αγορές βάμβακος από θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 0 0 1.194.277 1.088.988 

Αγορές από συνδεδεμένα μέρη 193 0 0 0 

Έξοδα ενοικίων προς ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ 7.090 3.395 0 0 

Έσοδα ενοικίων από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. 0 0 5.700 5.700 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Zenith Energy A.E. 5.700 5.700 5.700 5.700 

Έσοδα από τόκους από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. 0 0 50.008 52.068 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 30.850 48.000 11.050 29.500 

 

 

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

υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 
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21. Κατά τομέα πληροφόρηση. 

 

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

διοικούνται ξεχωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι τα αγαθά αυτά είναι εντελώς διαφορετικής φύσεως, ζήτησης 

στην αγορά και μικτού περιθωρίου κέρδους. 

Οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 

1. Τομέας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2. Τομέας ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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  βάσει του συνολικού μετά και από φόρους αποτελέσματος.  

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

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

ΟΜΙΛΟΣ  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01.01 – 30.06.2017 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01.01 -30.06.2016 ΧΩΡΑ 

Ελλάδα 2.497.153 2.126.234 

Τουρκία  0 741.224 

Γερμανία 536.004 341.315 

Ιταλία 2.049.946 1.593.555 

Αίγυπτος 1.602.854 0 

Λοιπές χώρες 858.608 708.610 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7.544.565 5.510.938 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

01.01. – 30.06.2017 
Κλωστοϋφαντουργικός 

Τομέας  

Τομέας 
Παραγωγής  
Ηλεκτρικής  

Ενέργειας  

Απαλοιφές  Σύνολο  

Πωλήσεις σε πελάτες 7.327.036 217.529 0 7.544.565 

Λοιπά έσοδα 91.065 0 (5.700) 85.365 

Αναλώσεις αποθεμάτων  (5.177.651) 0 0 (5.177.651) 

Παροχές σε εργαζομένους  (795.613) (28.285) 0 (823.898) 

Αποσβέσεις  (89.040) (75.854) 0 (164.894) 

Λοιπά έξοδα  (936.787) (49.776) 5.700 (980.863) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 64.539 (52.564) (47.649) (35.674) 

Αποτέλεσμα  483.549 11.050 (47.649) 446.950 

Φόρος εισοδήματος  (84.627) (11.768) 13.819 (82.577) 

Καθαρό αποτέλεσμα  398.922 (717) (33.830) 364.373 

     

Περιουσιακά στοιχεία  10.714.198 2.616.136 (2.000.986) 11.329.348 

Υποχρεώσεις  2.427.404 1.379.152 (1.370.426) 2.436.130 
     

     

 

01.01. – 30.06.2016 
Κλωστοϋφαντουργικός 

Τομέας  

Τομέας 
Παραγωγής  
Ηλεκτρικής  

Ενέργειας  

Απαλοιφές  Σύνολο  

Πωλήσεις σε πελάτες 5.300.895 210.043 0 5.510.938 

Λοιπά έσοδα 122.460 0 (29.400) 93.060 

Αναλώσεις αποθεμάτων  (4.171.147) 0 0 (4.171.147) 

Παροχές σε εργαζομένους  (620.198) (24.289) 0 (644.487) 

Αποσβέσεις  (108.234) (75.647) 0 (183.881) 

Λοιπά έξοδα  (806.842) (43.725) 29.400 (821.167) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 59.696 (55.877) (50.149) (46.330) 

Αποτέλεσμα  (223.370) 10.505 (50.149) (263.014) 

Φόρος εισοδήματος  (9.599) (19.075) 14.543 (14.131) 

Καθαρό αποτέλεσμα  (232.969) (8.570) (35.606) (277.145) 

     

Περιουσιακά στοιχεία  10.662.798 2.808.435 (2.184.907) 11.286.326 

Υποχρεώσεις  2.719.460 1.563.402 (1.549.640) 2.733.222 
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22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων που να τις επηρεάζουν ουσιωδώς. 

 

 

Πεύκη Αττικής , 21 Σεπτεμβρίου 2017 
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Πολύχρονος Βασίλειος 

 

 

Πολύχρονος Δημήτριος 

 

Χαρακίδα Ιωάννα 

Α.Δ.Τ. Χ 700346 Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428 Α.Δ.Τ. ΑΗ 621512 

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0086131 / Α ΤΑΞΗΣ 

 


