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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ  δ.τ. “ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.“ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 

 
Προς  
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι 
Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τα πεπραγµένα της εταιρείας ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ δ.τ. “ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.“ για την χρήση 2012, µιας 
χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από την εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής κρίσης και 
οικονοµικής ύφεσης στην Ελλάδα και στην σταθεροποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας στην Ευρώπη και Παγκοσµίως. Αποτέλεσµα αυτής της κρίσης και της 
ύφεσης είναι η επίδραση στην χρηµατοοικονοµική επίδοση της εταιρείας η οποία 
αναλύεται παρακάτω. 
 
Ι. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας. 
Η εξεταζόµενη περίοδος χαρακτηρίζεται από την µείωση του κύκλου εργασιών και την 
διατήρηση των ζηµιών στα αποτελέσµατα.  
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 913 χιλ ευρώ για την χρήση 2012, έναντι 
1.179 χιλ ευρώ την προηγούµενη χρήση. Η µείωση αυτή του κύκλου εργασιών κατά 
22,56% οφείλεται στην µείωση της ζήτησης ειδών ένδυσης σε σχέση µε πέρυσι η οποία 
προήλθε από την µείωση της κατανάλωσης στην Ελλάδα. 
Το µικτό αποτέλεσµα ήταν 8 χιλ. ευρώ ή ποσοστό επί του κύκλου εργασιών  0,85% για την 
χρήση 2012, έναντι 37 χιλ. ευρώ ή ποσοστό 3% επί του κύκλου εργασιών την 
προηγούµενη χρήση. Η αύξηση των µικτών κερδών σαν απόλυτος αριθµός και σαν 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, οφείλεται στην λήψη µέτρων περιορισµού του κόστους 
παραγωγής. Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε επαφή µε νέους πελάτες για την 
σύναψη συµφωνιών που θα αυξήσουν περαιτέρω τον κύκλο εργασιών και θα διευρύνουν 
την κερδοφορία στα µικτά αποτελέσµατα.  
Οι απαιτήσεις της εταιρείας εµφανίζονται µειωµένες κατά 203 χιλ., από 787 χιλ. το 2011 
στα  584 χιλ το 2012, ενώ οι υποχρεώσεις της εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένες κατά 334 
χιλ. ευρώ, διαµορφώνονται στα 2.552 χιλ ευρώ την 31/12/2012, έναντι 2.218 χιλ ευρώ την 
προηγούµενη.  
 
Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Εταιρείας 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Μεταβολή %

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit 
Margin) 0,85% 3,16% -2,31%

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων 
αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) -59,15% -37,19% -21,96%

Κέρδη Εκµετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.) -67,83% -44,49% -23,33%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.) -73,15% -55,82% -17,32%

Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.) -124,87% -48,48% -76,38%
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ΙΙ. Στόχοι και προοπτικές 
Από το τελευταίο τρίµηνο της χρήσης 2008 τα αρνητικά αποτελέσµατα της διεθνούς 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης έχουν επηρεάσει κάθε οικονοµία. Η ύφεση σε σχεδόν όλους 
τους κλάδους έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της αποταµίευσης και του διαθέσιµου 
εισοδήµατος, την µείωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων και την αύξηση της 
ανεργίας. Τα φαινόµενα αυτά έχουν επηρεάσει αρνητικά και την αγορά ενδυµάτων στην 
Ελλάδα και κατ΄ επέκταση τα µεγέθη της εταιρείας.  
Στόχοι της διοίκησης για το 2012 είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και η 
συνέχιση της προσπάθειας µείωσης του κόστους παραγωγής η οποία σε συνδυασµό µε την 
συνέχιση της συνεργασίας µε υφιστάµενους πελάτες και την εύρεση νέων πελατών 
εκτιµάται ότι θα φέρουν την εταιρεία στην κερδοφορία. 
 
ΙΙΙ. Σηµαντικά γεγονότα της χρήσης. 
Στην παρούσα άσχηµη οικονοµική συγκυρία βασικός στόχος των περισσοτέρων 
επιχειρήσεων είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα τους επιτρέψει να 
διατηρήσουν την θέση τους στην αγορά και να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που 
εµφανίζονται.  
 
IV. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το µέλλον. 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι ο κίνδυνος τιµών και ο πιστοδοτικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των 
σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της 
εταιρείας. Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την Γενική ∆ιεύθυνση της 
Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η 
διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων περιλαµβάνει την αναγνώριση, υπολογισµό και 
αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων. 
 
Α. Κίνδυνος της Αγοράς 
(ι) Συναλλαγµατικός κίνδυνος.    
Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι αµελητέα καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιες 
οι συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά του ευρώ. 
(ιι) Κίνδυνος τιµών 
Η εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των ά υλών (κυρίως ύφασµα) που αγοράζει, 
των εξόδων για επεξεργασία από τρίτους και των προϊόντων που πουλάει. Η τιµή αγοράς 
υφάσµατος συσχετίζεται άµεσα µε την διεθνή τιµή βάµβακος. Ο κίνδυνος αυτός 
αντιµετωπίζεται κυρίως α) µε την διατήρηση µίας λίστας συνεργαζόµενων προµηθευτών 
εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να περιορίζει την εξάρτηση της και να πετυχαίνει 
ανταγωνιστικές τιµές αγοράς και β) µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης σε 
σύγκριση µε των τιµών αγοράς των ά υλών και του κόστους επεξεργασίας από τρίτους. 
(ιιι) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 
Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης 
µελλοντικής µεταβολής των επιτοκίων του ευρώ να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά 
τις ταµειακές εισροές η / και εκροές που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και 
υποχρεώσεις. 
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και 
οι λειτουργικές ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην 
αγορά των επιτοκίων. 
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Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας υπόκεινται 
σε ευµετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών 
ροών επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των 
επιτοκίων και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη 
διάρκεια των δανείων και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου.  
 
Β. Πιστωτικός κίνδυνος. 
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που προέρχονται από την µη είσπραξη 
υπολοίπων πελατών, σύµφωνα µε τις προσυµφωνηµένες ηµέρες πίστωσης ανά πελάτη. Η 
εταιρεία εφαρµόζει µε συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που παρακολουθείται και 
αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά 
πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.  
 
Γ. Κίνδυνος ρευστότητας 
Σκοπός της εταιρείας στη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς 
ρευστότητας µε σκοπό την εµπρόθεσµη ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων της, ο 
οποίος διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών 
διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων σε τραπεζικούς οργανισµούς. Η ∆ιοίκηση επισκοπεί τις 
κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις προσδοκώµενες ταµειακές 
ροές της Εταιρείας.  
 
Εν τούτοις, κατά την 31/12/2012 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί 
κατώτερο από το ήµισυ του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 . Η ∆ιοίκηση 
της εταιρείας προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε µια σειρά ενεργειών για 
την ενίσχυση της ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητάς της, οι οποίες αναφέρονται 
αναλυτικά στη σηµείωση 3(Γ). 
 
∆. ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την 
ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη 
στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία 
θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
 
Ε. Εύλογη αξία  
Τα ποσά µε τα οποία εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, τα διαθέσιµα, οι 
απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες 
τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξεώς τους. 
 
V. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως δεν πραγµατοποίησε έξοδα έρευνας 
και ανάπτυξης. 
 
VI. Υποκαταστήµατα 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, όπως και κατά την προηγούµενη, 
δεν διατηρούσε υποκαταστήµατα µέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητές της. 
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VII. Μερισµατική πολιτική 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της χρήσης 
2012 προτείνει στην Γενική Συνέλευση των µετόχων να µη διανεµηθεί µέρισµα.  
 
VIIΙ. Σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
Μετά την λήξη της χρήσης και µέχρι την σύνταξη του παρόντος δεν έχουν συµβεί 
γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της εταιρείας.  
 
ΙΧ. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών. 
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα στην 
διάρκεια της χρήσης 2012, αφορούν την αγορά εµπορευµάτων, την καταβολή µισθωµάτων 
και την πώληση ενδυµάτων. Οι συναλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. µε τις συνδεόµενες 
εταιρείες, την 31/12/2012 έχουν ως εξής: 
 

Εταιρεία 
Έξοδα 
1.1. - 

31.12.2012 

Έσοδα 
 1.1. - 

31.12.2012 

Απαιτήσεις 
31.12.2012 

Υποχρεώσεις 
31.12.2012 

ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε.- MINERVA 415.148,74 22.416,17 0,00 2.302.372,93 
MINCO ROMANIA SRL 0,00 0,00 0,00 15.241,48 

Σύνολο 415.148,74 22.416,70 0,00 2.317.614,41 
 
Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε συµµετέχει µε ποσοστό 90,52%, η εταιρεία 
«ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA» η οποία και ενοποιεί την εταιρεία µε την 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.   
Η εταιρεία  «MINCO ROMANIA SRL» αποτελεί κατά 100% θυγατρική της «ΑΦΟΙ Ι & Β 
ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA» 
Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής: 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Χρήση 1/1- 31/12/2012 

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας 71.271,15 
 

Κατά την 31/12/2012 
Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. και ∆ιευθυντές 0,00 
Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ. και ∆ιευθυντές 0,00 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και 
τις διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς, καλούµε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση πού έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012, να απαλλάξει 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές 
της χρήσεως 2013. 
Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Θεσσαλονίκη, 10-5-2013  

 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
Ελένη Ι. Λαδένη - Φιλίππου 
Πρόεδρος του ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ δ.τ. “ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.” 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ δ.τ. “ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.” που αποτελούνται από την 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων 
και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό 
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, 
τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έµφαση θέµατος 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη 
σηµείωση 3(Γ) των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά 
στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, είχε καταστεί κατώτερο 
από το ήµισυ του µετοχικού κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας έχει δροµολογήσει µια σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 
στη Σηµείωση 3(Γ) των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνέχιση της οµαλής δραστηριότητας της Εταιρείας.  
 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 
 
 

 
BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Βρασίδας Σπ. ∆αµηλάκος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2012 31/12/2011 
Πάγιο ενεργητικό 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 13 84.236,96 132.654,85 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 14 45.923,17 76.990,61 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15 0,00 8.000,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11 13.278,44 485.645,25 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 143.438,57 703.290,71 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέµατα 16 2.491.305,67 2.926.205,91 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17 583.933,51 786.838,81 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 18 55.196,44 56.672,87 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.130.435,62 3.769.717,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.273.874,19 4.473.008,30 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Μετοχικό κεφάλαιο 19 3.800.000,00 3.800.000,00 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο (3.406.636,65) (2.266.236,21) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 393.363,35 1.533.763,79 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 20 4.796,00 38.791,05 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 21 10.000,00 10.000,00 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 14.796,00 48.791,05 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 2.552.152,22 2.217.831,60 
∆άνεια 23 309.765,81 656.458,22 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 24 3.796,81 16.163,63 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.865.714,84 2.890.453,45 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.880.510,84 2.939.244,50 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.273.874,19 4.473.008,28 
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Σηµείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Πωλήσεις 4 913.280,59 1.179.363,99 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 5 (905.487,12) (1.142.083,64) 
Μικτό κέρδος 7.793,47 37.280,35 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 6 9.209,67 3.092,97 

17.003,14 40.373,32 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (191.007,68) (240.456,63) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8 (428.019,75) (322.403,06) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9 (17.427,46) (2.308,56) 
Λειτουργικά αποτελέσµατα (619.451,75) (524.794,93) 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 10 (48.581,89) (133.566,60) 
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (668.033,64) (658.361,53) 
Έσοδα επενδύσεων 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα προ φόρων (668.033,64) (658.361,53) 
Φόρος εισοδήµατος 11 (472.366,81) 86.531,41 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (1.140.400,45) (571.830,12) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   (1.140.400,45)  (571.830,12) 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 
  Βασικά 12 (30,0105) (23,3400) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011 
Λειτουργικές δραστηριότητες: 
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (668.033,64) (658.361,53) 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις παγίων 79.202,83 86.155,90 
Προβλέψεις  218.885,69 (3.766,96) 
Χρεωστικοί / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα / έσοδα 40.269,12 118.761,34 

(329.676,00) (457.211,25) 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 234.900,24 197.163,62 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 150.374,56 237.821,07 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 334.320,62 516.169,55 

719.595,42 951.154,24 
389.919,42 493.942,99 

(Μείον): 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (49.528,20) (123.515,43) 
Καταβληµένοι φόροι 0,00 (9.760,37) 

(49.528,20) (133.275,80) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 340.391,22 360.667,19 
Επενδυτικές δραστηριότητες: 
Απόκτηση θυγατρικής 0,00 0,00 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (120,00) (66,53) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 387,52 2.214,80 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 267,52 2.148,27 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 1.800.000,00 
Εισπράξεις δανείων 767.139,32 715.230,65 
Εξοφλήσεις δανείων (1.109.274,49) (2.866.453,87) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (342.135,17) (351.223,22) 
Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα Ταµειακά  διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) (1.476,43)  11.592,24 

Ταµειακά  ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  χρήσης 56.672,87 45.080,63 
Ταµειακά  ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 55.196,44 56.672,87 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Υπόλοιπο εις 
νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 2.000.000 0 0 (1.694.406) 305.594 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2011 µετά από φόρους 0 0 0 (571.830) (571.830) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.800.000 0 0 0 1.800.000 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 3.800.000 0 0 (2.266.236) 1.533.764 

 
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 3.800.000 0 0 (2.266.236) 1.533.764 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2012 µετά από φόρους 0 0 0 (1.140.400) (1.140.400) 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 3.800.000 0 0 (3.406.637) 393.363 
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Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  
 
Η «ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.- Ελληνική Εταιρία Ένδυσης» (στο εξής «η εταιρία») ιδρύθηκε στις 26 
Μαρτίου 2004 (ΦΕΚ 3176/21.4.04) και δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής και 
εµπορίας παιδικών ενδυµάτων. Έδρα της εταιρίας είναι η κοινότητα Νέας Ευκαρπίας 
Νοµού Θεσσαλονίκης, η διεύθυνση της 6ο χλµ της οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου 
και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών που τηρείται στη Νοµαρχία 
Θεσσαλονίκης µε αριθµό µητρώου 56486/62/Β/04/0065. 
 
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη : 
• Ελένη Ι. Λαδένη - Φιλίππου - Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
• Παύλος Λαδένης του Βασιλείου – Μέλος 
• Ιωάννης Σιούγγαρης του Αλεξάνδρου - Μέλος. 
• Αναστάσιος Σκενδέρογλου του ∆ιογένη – Μέλος 
• ∆ηµήτριος Κουρουβέης του Αποστόλου – Μέλος 
 
Ελεγκτική Εταιρεία: BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυµη Εταιρεία 
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 

 
2. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων αναλύονται παρακάτω: 
 
2.1   Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων  

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της 
εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή 
∆ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία 
συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά για τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί 
πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. Οι καταστάσεις αυτές είναι 
βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύµφωνα µε τον 
Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, προσαρµοσµένες µε τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές 
προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα ∆ΠΧΑ.  
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές 
λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 
υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, και γνωστοποίηση των 
ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό 
εξέταση χρήσεις. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες 
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γνώσεις της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από 
τις εκτιµήσεις αυτές. 

 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης  από την εταιρεία «ΑΦΟΙ Ι  & Β  ΛΑ∆ΕΝΗΣ   Α.Ε. “MINERVA”» η οποία 
είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και η οποία συµµετέχει µε 90,52% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. 
 
 
2.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 
2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των µητρικών εταιρειών τους, οι µετοχές των 
οποίων διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, υποχρεούνται βάσει 
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές 
καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες 
στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύµφωνα µε την ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες 
εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Α..  
 
 
2.3 Χρήση εκτιµήσεων 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι 
οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της 
κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι 
εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε λοιπούς 
παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων εκτιµήσεων και 
υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε 
επόµενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις. 
Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση καθώς και οι τοµείς όπου οι υποθέσεις 
και εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στην 
παράγραφο "Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης" στη Σηµείωση 
2.7. 
 
 
2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 
(1/1-31/12/2012) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 10η 
Μαΐου 2013. 
 
 
2.5 Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
Οι λογιστικές αρχές είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011, 
εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τα οικονοµικά έτη 
µε έναρξη πριν ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. 
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A) Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων που υιοθετήθηκαν 
 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου 
καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη 
ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων 
γνωστοποιήσεων. Η εφαρµογή του παραπάνω τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ δεν έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 
Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η λογιστική αξία των επενδυτικών 
ακινήτων, τα οποία επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 
«Επενδύσεις σε ακίνητα», θα ανακτηθεί µέσω της πώλησης τους και συνεπώς ο σχετικός 
αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να υπολογίζεται στη βάση πώλησης. Η υπόθεση αναιρείται 
εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και εµπεριέχεται σε ένα επιχειρησιακό µοντέλο 
που στόχος του είναι να αναλώσει τα οικονοµικά οφέλη του επενδυτικού ακινήτου, κατά 
την διάρκεια του χρόνου και όχι µέσω πώλησης. Ειδικότερα, το ∆ΛΠ 12 εισάγει την 
απαίτηση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών 
στοιχείων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί 
µέσω της πώλησης.  
 

Β) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 
1 Ιανουαρίου 2013 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)  
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία 
που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά 
στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η 
τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην 
οικονοµική θέση της Εταιρείας.  
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του 
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 
των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, 
στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών. Η Εταιρεία θα αξιολογήσει την επίδραση της εν λόγω 
τροποποίησης. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά 
µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του 
καταστάσεις.  
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα 
έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε 
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην 
οικονοµική θέση της οντότητας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην 
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της 
αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση αυτού, όταν το τελικό πρότυπο 
εκδοθεί. 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η 
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή 
ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 
 
∆ιερµηνεία 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού 
ορυχείου» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 
αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµνωση») κατά το στάδιο της 
παραγωγής ενός ορυχείου. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  
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Γ) Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Το 
Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού 
συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 
(τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο 
εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των 
προτύπων είναι οι εξής: 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 
ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια 
οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 
(επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει 
ταυτόχρονα το δικαίωµα (ή δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 
επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 
και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), 
καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευοµένου. Το εν λόγω 
πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι 
των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 
κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί 
του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από 
κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε 
τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Το εν 
λόγω πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και 
τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες. Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από 
τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο 
σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Το εν λόγω πρότυπο 
δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες 
οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης»  
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή 
συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που 
προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. 
Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες 
οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 δίνει τον ορισµό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την 
περίπτωση κατά την οποία οι θυγατρικές της µπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των 
εταιρειών επενδύσεων δύνανται να µην ενοποιούν τις περισσότερες από τις θυγατρικές 
τους, παρότι ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που 
χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 
και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το εν λόγω πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το 
∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να 
ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Το εν λόγω πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2011 του Σ∆ΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις 
σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
συγκριτικά στοιχεία όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό 
είτε (α) κατ’ εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών 
εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των 
ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 
 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή 
κερδών αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ενώ ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα 
έξοδα συναλλαγών των λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των λειτουργικών τοµέων στις συνοπτικές 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, όπως προβλέπει το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 
 
2.6 Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
 
2.6.1  Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος 
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που 
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις 
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη 
ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας 
του.  
Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους. Οι αποσβέσεις των 
ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο που έχει ως εξής: 
 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4 -7 έτη 

 
2.6.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Στα άυλα στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες χρήσεως λογισµικού και έξοδα 
έρευνας και ανάπτυξης νέας γραµµής παραγωγής, τα οποία αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά 
την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι τα 4 και 5 χρόνια 
αντίστοιχα. 
 
2.6.3  Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή 
παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσης 
προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων 
προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο 
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εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού 
δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη 
αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 
περίπτωση. 
 
2.6.4  Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά την ζηµία που προκύπτει από τις 
πιθανολογούµενες επισφάλειες. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι 
σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
2.6.5  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις 
καταθέσεις όψεως. 
 
2.6.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 
µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 
του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο. Οι δαπάνες έκδοσης µετοχών που σχετίζονται άµεσα µε 
ενοποίηση επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνονται στο κόστος κτήσης. 
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων µέχρις ότου οι ίδιες 
µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό 
από άµεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, 
εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
 
2.6.7 ∆άνεια 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 
κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας 
θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια 
ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι 
υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων 
απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά 
τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την 
περίοδο που πραγµατοποιείται ή κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο 
∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» 
 
2.6.8 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών 
της εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, 
και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις 
προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές 
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(αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις.  
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η 
εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που 
αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση 
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που ισχύουν κατά περιόδους/χρήσεις 
που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι 
υποχρεώσεις. Η φορολόγηση των αποθεµατικών που δηµιουργήθηκαν µε βάση τις 
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας θα γίνει µε τους συντελεστές που θα ισχύσουν κατά 
το χρόνο της διανοµής τους η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων.    
 
2.6.9  Παροχές σε εργαζοµένους 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20 η εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους 
αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων 
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το 
ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού 
ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.  
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον 
ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή τις µεταβολές που προκύπτουν από τα 
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας.  
Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται κατά περιοδικά διαστήµατα που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά 
κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές, αλλαγές στις 
αναλογιστικές υποθέσεις και τροποποιήσεις καταχωρούνται στ΄αποτελέσµατα ανάλογα µε 
το µέσο χρόνο εναποµένουσας υπηρεσίας των εργαζοµένων που αφορά. Το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στ΄αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των 
εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στ’ 
αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. Οι βραχυπρόθεσµες 
παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευµένες. 
 
2.6.10  Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η εταιρεία έχει παρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή 
πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση 
του ποσού.  
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται 
αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών 
είναι πιθανή. 
 
2.6.11  Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. 
Οι πωλήσεις αγαθών (χονδρικές & λιανικές) αναγνωρίζονται όταν η εταιρία παραδίδει 
αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της 
απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 
 
2.6.12 ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.6.13  Μισθώσεις  
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές 
µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική, είναι η 
ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης. 
Ενδεικτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύµβαση θεωρείται ως χρηµατοδοτική, είναι οι 
κατωτέρω: 

• Η µίσθωση µεταφέρει την ιδιοκτησία των µισθωµένων παγίων στον µισθωτή, στο 
τέλος της µισθωτικής περιόδου. 

• Η σύµβαση περιέχει το δικαίωµα αγοράς του εξοπλισµού, από το µισθωτή στη λήξη 
της µίσθωσης µε ευνοϊκούς για αυτόν όρους. 

• Η διάρκεια της µίσθωσης είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 75% της οικονοµικής ζωής 
του µισθωµένου παγίου. 

• Η παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 
90% της πραγµατικής αξίας του µισθωµένου παγίου. 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου 
του ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και 
τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
2.6.14 Συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η 
απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονοµικές Καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφ’ 
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όσον υπάρχει νόµιµο δικαίωµα για συµψηφισµό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό 
του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο διακανονισµό. 
 
2.6.15 Κέρδη ανά Μετοχή 
Τα βασικά και τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 
κέρδη µετά από φόρους, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε περιόδου/χρήσης. 
 
2.6.16 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως 
Ορισµένα κονδύλια της κατάστασης συνολικών εσόδων της προηγούµενης χρήσεως που 
έληξε την 31/12/2011 αναταξινοµήθηκαν, ώστε να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της 
κλειόµενης χρήσεως.  
 
2.7  Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα 
λογιστικά υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης µε τις απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των 
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται 
στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και 
ενέργειες, τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από 
αυτούς τους υπολογισµούς. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή 
επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά 
γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Οι βασικές εκτιµήσεις και 
αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα 
µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά τους επόµενους 
δώδεκα µήνες έχουν ως ακολούθως: 
 
Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων – Επισφαλείς απαιτήσεις 
Η Εταιρεία αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών τους όταν υπάρχουν δεδοµένα 
ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή 
κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 
επανεκτίµηση της επάρκειας της σχηµατισµένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε 
συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής 
Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και 
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 12 υπολογίζεται 
µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει 
τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους 
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειµένου 
να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται 
ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος 
πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και 
τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους. 
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Αποτίµηση Αποθεµάτων 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή 
παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη 
αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 
περίπτωση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική εκτίµηση της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας των αποθεµάτων λαµβάνοντας υπόψην τις τρέχουσες τιµές 
διάθεσης αυτών. 
 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 
Η υποχρέωση παροχών στους εργαζοµένους προσδιορίζεται βάσει µελέτης ανεξάρτητων 
αναλογιστών. Η τελική υποχρέωση µπορεί να διαφέρει από αυτή του αναλογιστικού 
υπολογισµού λόγω διαφορετικών πραγµατικών στοιχείων, που σχετίζονται µε το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, τον πληθωρισµό, τις µισθολογικές αυξήσεις, δηµογραφικά και 
άλλα στοιχεία.  
 
Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων  
Η Εταιρεία υπολογίζει αποσβέσεις επί των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 
της βάσει εκτιµήσεων της ωφέλιµης ζωής αυτών. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη 
ζωή των ακινητοποιήσεων αυτών επανεξετάζονται και προσδιορίζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία κατάρτισης ισολογισµού, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο. 
 
 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι ο κίνδυνος τιµών και ο πιστοδοτικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των 
σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της 
εταιρείας. 
Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την Γενική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, οι 
σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διαχείριση 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων περιλαµβάνει την αναγνώριση, υπολογισµό και 
αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων. 
 
Α. Κίνδυνος της Αγοράς 

(ι) Συναλλαγµατικός κίνδυνος.    
Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι αµελητέα καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιες 
οι συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά του ευρώ. 
 

(ιι) Κίνδυνος τιµών 
Η εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των Ά υλών (κυρίως ύφασµα) που αγοράζει, 
των εξόδων για επεξεργασία από τρίτους και των προϊόντων που πουλάει. Η τιµή αγοράς 
υφάσµατος συσχετίζεται άµεσα µε την διεθνή τιµή βάµβακος. Ο κίνδυνος αυτός 
αντιµετωπίζεται κυρίως α) µε την διατήρηση µίας λίστας συνεργαζόµενων προµηθευτών 
εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να περιορίζει την εξάρτηση της και να πετυχαίνει 
ανταγωνιστικές τιµές αγοράς και β) µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης σε 
σύγκριση µε των τιµών αγοράς των ά υλών και του κόστους επεξεργασίας από τρίτους. 
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(ιιι) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης 
µελλοντικής µεταβολής των επιτοκίων του ευρώ να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά 
τις ταµειακές εισροές η / και εκροές που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και 
υποχρεώσεις. 
Αναλυτικά: 
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και 
οι λειτουργικές ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην 
αγορά των επιτοκίων. 
Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας υπόκεινται 
σε ευµετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών 
ροών επιτοκίου. 
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των 
δανείων και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου.  
Κατά την 31/12/2012, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 1 % 
υψηλότερα/χαµηλότερα και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως και η καθαρή θέση της Εταιρείας θα εµφανίζονταν 
µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 4.831,12 περίπου, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις 
δανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
Β. Πιστωτικός κίνδυνος. 
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που προέρχονται από την µη είσπραξη 
υπολοίπων πελατών, σύµφωνα µε τις προσυµφωνηµένες ηµέρες πίστωσης ανά πελάτη. Η 
εταιρεία εφαρµόζει µε συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που παρακολουθείται και 
αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά 
πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.  
 
Γ. Κίνδυνος ρευστότητας 
Σκοπός της εταιρείας στη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς 
ρευστότητας µε σκοπό την εµπρόθεσµη ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων της, ο 
οποίος διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών 
διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων σε τραπεζικούς οργανισµούς. Η ∆ιοίκηση επισκοπεί τις 
κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις προσδοκώµενες ταµειακές 
ροές της Εταιρείας.  
 
Εν τούτοις, κατά την 31/12/2012 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί 
κατώτερο από το ήµισυ του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. Η ∆ιοίκηση 
της εταιρείας προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε µια σειρά ενεργειών για 
την ενίσχυση της ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητάς της, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται: 
(α) ∆ιερεύνηση της δυνατότητας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε την καταβολή 
µετρητών παρά τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την επιτυχία 
ολοκλήρωσης. 
(β) Επαναδιαπραγµάτευση των όρων σηµαντικού µέρους των υφιστάµενων τραπεζικών 
υποχρεώσεων, µε σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωµής αυτών. 
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(γ) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές, µε σκοπό την 
σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών της υποχρεώσεων και είσπραξης των 
εµπορικών της απαιτήσεων. 
(δ) Περαιτέρω περιορισµός των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών µε σκοπό την 
ενίσχυση των οργανικών αποτελεσµάτων. 
(ε) Την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές και κυρίως στο εξωτερικό, µε 
προτεραιότητα τις Βαλκανικές χώρες. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, καθώς η 
∆ιοίκηση εκτιµά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει 
την βελτίωση των ιδίων κεφάλαιαων και την εξάλειψη του κιν΄δυνου ρευστότητας. 
 
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 
σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 
 
ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012 Μέχρι 1 

έτος  
Από 1 έως 
και 5 έτη  

Πάνω από 
5 έτη 

∆άνεια (Σηµείωση 22) 309.766 0 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (Σηµείωση 21) 2.552.179 0 0 

ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2011 Μέχρι 1 
έτος  

Από 1 έως 
και 5 έτη  

Πάνω από 
5 έτη 

∆άνεια (Σηµείωση 22) 656.458 0 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (Σηµείωση 21) 2.217.832 0 0 

 
∆. ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την 
ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη 
στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία 
θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής 
υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος 
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά 
διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται 
στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριµένα: 
 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012  

Χρήση 1/1-
31/12/2011 

Συνολικός ∆ανεισµός  309.766 656.458 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα  (55.196) (56.673) 
Καθαρό χρέος  254.569 599.785 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  393.363 1.533.764 
Σύνολο κεφαλαίου  647.933 2.133.549 
Συντελεστής µόχλευσης  39,29% 28,11% 
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Ε. Εύλογη αξία  

Τα ποσά µε τα οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό τα διαθέσιµα, οι απαιτήσεις και οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της 
βραχυπρόθεσµης λήξεώς τους.   
 
 
4.   Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 
προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός 
τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η δραστηριότητα της εταιρίας συνίστανται στον τοµέα της 
εµπορίας παιδικών εσωρούχων, λοιπών ενδυµάτων, ειδών καλτσοποιίας, υποδηµάτων, 
παιχνιδιών και ειδών προίκας µωρού. 
Σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας η εταιρία έχει επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο σε 
πωλήσεις στο εσωτερικό και κατά δεύτερο στο εξωτερικό. 
Τα αποτελέσµατα κύκλου εργασιών (εσωτερικού και εξωτερικού) της εταιρείας κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 έχουν ως εξής: 
 
 

 
Χρήση 1/1 - 
31/12/2012  

Χρήση 1/1 - 
31/12/2011 

 Πωλήσεις Εσωτερικού 907.025,39 1.179.363,99 
 Πωλήσεις Εξωτερικού 6.255,20 0 

913.280,59 1.179.363,99 

 
Χρήση 1/1 - 
31/12/2012  

Χρήση 1/1 - 
31/12/2011 

Προίκα Μωρού 93.976,73 109.501,81 
Παιδικά-βρεφικά εσώρουχα 426.328,35 508.513,47 
Είδη καλτσοποιίας 70.653,42 74.577,67 
Λοιπά ενδύµατα 316.368,66 435.074,66 
Υλικά 5.953,43 51.451,88 
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού 0 244,50 

913.280,59 1.179.363,99 
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5. Ανάλυση Κόστους Πωλήσεων 
Το κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012  

Χρήση 1/1-
31/12/2011 

Κόστος αναλωθέντων 870.200,77 751.715,49 
Ιδιόχρηση αποθεµάτων -15.787,81 -157,79 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 41.102,72 93.815,52 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.426,70 14.178,53 
Παροχές τρίτων 5.321,96 208.436,44 
Έξοδα από φόρους και τέλη 110,88 1.137,24 
∆ιάφορα Έξοδα 14,40 1.412,89 
Έξοδα αποσβέσεων 97,50 71.545,32 

Υπόλοιπο 905.487,12 1.142.083,64 
 
 
6. Ανάλυση Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 
Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής: 
 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012  

Χρήση 1/1-
31/12/2011 

∆ιάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 29,09 71,60 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 2.026,17 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 9.180,58 995,20 

Υπόλοιπο 9.209,67 3.092,97 
 
 
7. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοίκησης 
Τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012  

Χρήση 1/1-
31/12/2011 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 79.378,98 176.904,74 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 18.025,50 12.575,08 
Παροχές τρίτων 77.052,46 14.639,38 
Έξοδα από φόρους και τέλη 111,25 453,02 
Λοιπά έξοδα 10.306,86 15.392,68 
Έξοδα αποσβέσεων 6.132,63 691,73 
Προσαρµογή αξίας κτήσης εξόδων ΑΜΚ 0,00 19.800,00 

Υπόλοιπο 191.007,68 240.456,63 
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8. Ανάλυση Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 
Τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012  

Χρήση 1/1-
31/12/2011 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 36.755 52.519 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 133.556,87 135.295,12 
Παροχές τρίτων 85.685,01 73.393,98 
Έξοδα από φόρους και τέλη 332,64 669,66 
Λοιπά έξοδα 45.836,34 46.606,20 
Έξοδα αποσβέσεων 72.972,70 13.918,85 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 52.880,74 0,00 

Υπόλοιπο 428.019,75 322.403,06 
 
 
9. Ανάλυση Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων 
Τα Λοιπά Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Χρήση 1/1-
31/12/2012 

Χρήση 1/1-
31/12/2011 

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 62,93 198,52 
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα 22,80 1.787,83 
Ζηµίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 33,40 0,00 
Ζηµίες από καταστροφη ακατάλληλων αποθεµάτων 14.912,53 0,00 
Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων 2.395,80 322,21 

17.427,46 2.308,56 
 
10. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012   Χρήση 1/1-

31/12/2011 
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 40.269,12 118.761,00 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8.325,88 14.827,00 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 48.595,00 133.588,00 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 13,00 22,00 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 13,00 22,00 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (48.582,00) (133.566,00) 
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11. Φόροι Εισοδήµατος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012   Χρήση 1/1-

31/12/2011 
Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 0,00 0,00 
Αναβαλλόµενος φόρος (472.366,81) 86.531,41 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (472.366,82) 86.531,41 

 
Χρήση 1/1-
31/12/2012   Χρήση 1/1-

31/12/2011 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (668.033,64) (658.361,53) 
    

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2012: 20%, 2011: 20 %) 133.606,73  131.672,31 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος (605.973,55) (45.140,91) 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (472.366,82) 86.531,40 
 
Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε 
χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, 
για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της 
λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις έχουν επιµετρηθεί µε την χρήση φορολογικών συντελεστών που θα είναι 
σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν οριστικές.  
 
Σηµειώνεται ότι το κονδύλιο της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης αποτελεί 
ενδεχόµενη απαίτηση που µπορεί να προκύψει κάτω από ορισµένες συνθήκες στο µέλλον. 
 
Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία ετεροχρονισµένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13.278,44 485.645,25 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 13.278,44 485.645,25 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Υπόλοιπο έναρξης 485.645,25 399.113,84 
Φόρος αποτελεσµάτων (472.366,81) 86.531,41 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0,00 0,00 
Υπόλοιπο τέλους 13.278,44 485.645,25 
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Κατά την 
31/12/2011   

(Χρεώσεις) 
Πιστώσεις 

Αποτελεσµάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)   

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2012 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
Αποαναγνώριση εξόδων εγκαταστάσεως  4.860,48 (1.269,23) 0,00 3.591,25 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 7.758,21 (6.799,01) 0,00 959,20 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 7.176,15 0,00 7.176,15 
Φορολογικές ζηµιές που θα αναγνωρισθούν 
φορολογικά σε επόµενες χρήσεις 473.026,56  (471.474,72)  0,00  1.551,84 

485.645,25 (472.366,81) 0,00 13.278,44 

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 

485.645,25  (472.366,81)  0,00  13.278,44 

 
Κατά την 31/12/2012 η διοίκηση της εταιρείας αποαναγνώρισε αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις € 471.474,72 που αφορούν φορολογικά αναγνωριζόµενες ζηµιές 
χρήσεων 2008-2011 καθώς εκτίµησε ότι υπάρχει η πιθανότητα να µην ανακτηθούν, και 
επιβάρυναν τους φόρους του 2012 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής για την 
τρέχουσα χρήση του 2013, θα ανέρχεται σε 26%. Η επίδραση που θα είχε η εφαρµογή του 
νέου συντελεστή στην επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας επί των προσωρινών 
διαφορών της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, θα οδηγούσε στην αναγνώριση επιπλέον 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ποσού € 3.983,53 περίπου. 
 
Για την προηγούµενη χρήση 2011, ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας έχει ολοκληρωθεί 
από τους Νόµιµους Ελεγκτές της Εταιρείας µε την χορήγηση της Έκθεσης Φορολογικής 
Συµµόρφωσης. Σηµειώνεται ότι κάθε ελεγχόµενη χρήση θεωρείται περαιωµένη µετά την 
πάροδο 18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού.  
 
Ο φορολογικός έλεγχος της κλειόµενης χρήσης 2012, για την εταιρεία, διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική 
ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011 από τους Νόµιµους Ελεγκτές των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων. Κάθε ελεγχόµενη χρήση θεωρείται περαιωµένη µετά την 
πάροδο 18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού. Ο έλεγχος 
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί µετά την έγκριση και δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
κλειόµενης χρήσεως 2012. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι 
απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναµένεται µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
της κλειόµενης χρήσης 2012 να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες 
θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες οικονοµικές καταστάσεις. 
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12. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (1.140.400) (571.830) 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 38.000 24.500 
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 0 0 
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 38.000 24.500 

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (30,0105) (23,3400) 
 
 
13. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 

Μηχανήµατα 
& 

µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
Κατά την 31/12/2011 650,00 2.665,00 464.933,34 0,00 468.248,34 
Προσθήκες 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 
Εκποιήσεις 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 (3.344,94) 0,00 (3.344,94) 
Σύνολο κατά την 31/12/2012 650,00 2.665,00 461.708,40 0,00 465.023,40 

Σωρευµένες αποσβέσεις 
Κατά την 31/12/2011 187,67 1.441,32 333.964,50 0,00 335.593,49 
Προσθήκες 1/1-31/12/2012 97,50 293,15 47.744,74 0,00 48.135,39 
Εκποιήσεις  1/1-31/12/2012 0,00 0,00 (2.942,44) 0,00 (2.942,44) 
Σύνολο κατά την 31/12/2012 285,17 1.734,47 378.766,80 0,00 380.786,44 

Αναπόσβεστη αξία 
Κατά την 31/12/2011 462,33 1.223,68 130.968,84 0,00 132.654,85 
Κατά την 31/12/2012 364,83 930,53 82.941,60 0,00 84.236,96 

 
Επί των Ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υπάρχουν 
εµπράγµατα βάρη. 
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14. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Έξοδα 

Ανάπτυξης  
Λογισµικά 

Προγράµµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
Κατά την 31/12/2011 134.577,21 51.350,00 185.927,21 
Προσθήκες 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 0,00 
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο κατά την 31/12/2012 134.577,21 51.350,00 185.927,21 

Σωρευµένες αποσβέσεις 
Κατά την 31/12/2011 64.125,29 44.811,31 108.936,60 
Προσθήκες 1/1-31/12/2012 26.915,44 4.152,00 31.067,44 
Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο κατά την 31/12/2012 91.040,73 48.963,31 140.004,04 

Αναπόσβεστη αξία 
Κατά την 31/12/2011 70.451,92 6.538,69 76.990,61 
Κατά την 31/12/2012 43.536,48 2.386,69 45.923,17 
 

 
15. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρίας αφορούσαν σε δοθείσες εγγυήσεις 
(∆ΕΗ και ενοίκια). Τα ανωτέρω κονδύλια εισπράχθηκαν µέσα στη χρήση του 2012 και δεν 
υφίστανται πλέον.  
 
 
16. Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Eµπορεύµατα 236.366,49 267.368,50 
Προϊόντα έτοιµα καί ηµιτελή -  Υποπροϊόντα και Υπολείµ. 2.038.426,63 2.456.964,12 
Α’ & Β’ ύλες, αναλώσιµα και ανταλλακτικά 216.512,55 201.873,29 

2.491.305,67 2.926.205,91 
 
 
Κατά την 31/12/2012 διενεργήθηκε πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων αξίας € 200.000,00. 
∆εν υπάρχουν ενεχυριασµένα αποθέµατα  
 
 
17. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
 Πελάτες 452.976,05 438.815,09 
 Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 6.619,79 6.109,45 
 Γραµµάτια τραπεζα για εγγυηση 3.943,75 0,00 
 Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 20.697,62 17.354,00 
 Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση 130.475,21 271.489,89 
 Χρεώστες διάφοροι 10.955,15 4.216,67 
 Λοιπές απαιτήσεις (προκαταβολές) 3.773,57 16.392,19 
 Έξοδα επόµενων χρήσεων 7.373,11 32.461,52 

636.814,25 786.838,81 
 Μείον : Προβλέψεις (52.880,74) 0,00 

Υπόλοιπο 583.933,51 786.838,81 
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από 
πελάτες, καθώς η εταιρεία έχει ικανό αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος 
διασπείρεται. Κατά την 31/12/2012 διενεργήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
ποσού € 52.880,74. 
 
18. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 

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

 
Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Ταµείο  1.446,97 1.064,94 
Καταθέσεις Όψεως & Προθεσµίας 53.749,47 72.443,15 

Υπόλοιπο 55.196,44 73.508,09 
 

 
19. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 38.000 κοινές πλήρως εξοφληµένες 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 100,00 έκαστη. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 
ανέρχεται σε € 1.800.000,00. Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας την 
31/12/2012 έχει ως εξής: 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2012 

Αφοί Ι και Β Λαδένη - ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ 34.400,00 90,53% 
Χρήστος Σκενδέρογλου 1.200,00 3,16% 
Αναστάσιος Σκενδέρογλου 1.200,00 3,16% 
Πρόδροµος Σκενδέρογλου 1.200,00 3,16% 

ΣΥΝΟΛΟ 38.000,00 100,00% 
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20. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 
δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 
στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι 
δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε 
αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που 
διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν 
αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 
Ο αριθµός του απασχολούµενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 
µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Άτοµα: 
Μισθωτοί 5 11 
Ηµεροµίσθιοι 0 0 
Σύνολο 5 11 

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων: 
Έξοδα µισθοδοσίας 110.356,76 230.895,24 
Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 29.618,07 64.477,16 
Έξοδα αποζηµιώσεων προσωπικού 15.060,59 21.590,37 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.201,73 6.276,74 
Συνολικό κόστος 157.237,15 323.239,51 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που 
αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία 
εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών. Τα βασικά 
οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης έχουν ως ακολούθως: 
 
Ποσά αναγνωρισµένα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.038,00 5.000,00 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 1.163,73 1.276,74 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 0,00 0,00 
Επίδραση περικοπής 0,00 0,00 
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 0,00 0,00 
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2.201,73 6.276,74 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης    

 
Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 38.791,05 42.558,01 
Κόστος υπηρεσίας 1.038,00 5.000,00 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 1.163,73 1.276,74 
Αναλογιστικά (κέρδη) ζηµιές (36.198,78) (10.043,70) 
Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους 4.796,00 38.791,05 
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Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης: 

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης Μεθοδός της προβεβληµένης 
πιστούµενης µονάδος 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,00% 
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2,0% 
Μέση ετήσια µακροχρόνια µισθολογική ωρίµανση 1,0% 
Μοντέλο πιθανοτήτων Θνησιµότητας οι Ελβετικοί πίνακες  EVK 2000 
 
 
21. Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 
 
Πρόκειται για σχηµατισµένες προβλέψεις για την κάλυψη πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
που ενδέχεται να καταλογισθούν από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές κατά τον έλεγχο της 
ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης (2010) της Εταιρείας. 
 
 
22. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
  Προµηθευτές 2.132.318,54 1.858.514,72 
  Επιταγές πληρωτέες 166.240,71 55.518,25 
  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί (πλέον βραγχυ δόσεις ρύθµισης) 5.134,14 12.814,13 
  Πιστωτές διάφοροι 8.863,78 10.995,46 
  Προκαταβολές Πελατών 237.000,88 279.252,64 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.594,17 736,40 

Υπόλοιπο 2.552.152,22 2.217.831,60 
 
 
23. ∆άνεια 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε 
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία σύνταξης της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι 
πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια της Εταιρείας 
αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Τράπεζα Εθνική 110.441,22 366.653,21 
Τράπεζα ΝΟVA BANK 31.077,26 51.104,56 
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 168.247,33 229.199,59 
Τράπεζα EUROBANK 0,00 9.500,86 
Υπόλοιπο  309.765,81 656.458,22 

H Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των 
δανείων της και επιβαρύνει την κατάσταση συνολικών εσόδων της εκάστοτε περιόδου. Το 
σύνολο των βραχυπρόθεσµων δανείων της εταιρίας αφορά δανεισµό για κεφάλαιο κίνησης. 
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24. Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 

 
Κατά την 
31/12/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Φόροι- Τέλη Περαίωσης ν.3888/2010 ετών 2007-2009 0,00 10.111,18 
Παρακρατούµενοι και λοιποί φόροι 3.796,81 4.606,10 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 0,00 1.446,35 

Υπόλοιπο 3.796,81 16.163,63 
25. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεµένα Μέρη. 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. µε τις συνδεόµενες εταιρείες, την 
31/12/2012 έχουν ως εξής: 
 
 
 

Εταιρεια 
Έξοδα 
1.1. - 

31.12.2012 

Έσοδα 
 1.1. - 

31.12.2012 

Απαιτήσεις 
31.12.2012 

Υποχρεώσεις 
31.12.2012 

ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA 415.148,74 22.416,17 0,00 2.302.372,93 
MINCO ROMANIA SRL 0,00 0,00 0,00 15.241,48 

Σύνολο 415.148,74 22.416,70 0,00 2.317.614,41 
 
Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε συµµετέχει µε ποσοστό 90,52%, η εταιρεία 
«ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA» η οποία και ενοποιεί την εταιρεία µε την 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.   
Η εταιρεία  «MINCO ROMANIA SRL» αποτελεί κατά 100% θυγατρική της «ΑΦΟΙ Ι & Β 
ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA» 
 
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα στην 
διάρκεια της χρήσης 2012, αφορούν την αγορά εµπορευµάτων, την καταβολή µισθωµάτων 
και την πώληση ενδυµάτων. Οι συναλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς. 
 
Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης καθώς και τα υπόλοιπα έχουν ως εξής: 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Χρήση 1/1- 31/12/2012 

Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας 71.271,15 
 

Κατά την 31/12/2012 
Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. και ∆ιευθυντές 0,00 
Απαιτήσεις από τα µέλη του ∆.Σ. και ∆ιευθυντές 0,00 
 
 
26. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
26.1 Υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 



ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
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26.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει χορηγήσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπέρ του Στρατιωτικού 
Πρατηρίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια εµπορικής συνεργασίας, συνολικού ποσού € 
3.200,00.  
 
26.3 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

Η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης για α) χρήση µηχανηµάτων-
τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού, β) για χρήση κτηριακών 
εγκαταστάσεων και γ) για χρήση σηµάτων (Royalties). Οι δεσµεύσεις της εταιρεία για 
καταβολή λειτουργικών µισθωµάτων βάση των ανωτέρων συµβάσεων είναι οι εξής:  
 

Κατά την 
31/12/2012 

Μέχρι 1 έτος 10.736,85 
Από 1 έως και 5 έτη 30.000,00 
Πάνω από 5 έτη 30.000,00 

70.736,85 
Επίσης, εκτός των όσων αναφέρονται στον πίνακα, η εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση 
λειτουργικής µίσθωσης για χρήση σηµάτων µε την «ΑΦΟΙ Ι  & Β  ΛΑ∆ΕΝΗΣ   Α.Ε. 
“MINERVA»  η οποία είναι διάρκειας 99 έτη συνολικά και προβλέπει ετήσιο µίσθωµα 
ποσού € 50.000,00. 
 
 
27. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 

Θες/νίκη,  10  Μαΐου 2013 
 
 

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

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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