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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 

 

Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το  ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και περιλαµβάνει : 

 

� Τις δηλώσεις των εκπροσώπων  του ∆.Σ. , 

� Την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

� Την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή , 

� Τις Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις , 

�  Τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων , 

�  Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005 . 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες  Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ στις  27 Μαρτίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο 

δικτυακό τόπο της εταιρείας, στη διεύθυνση  www.elvesa.gr . Επισηµαίνεται ότι, τα  συνοπτικά οικονοµικά 

στοιχεία (στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου 2013) , στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη 

εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων του οµίλου και της εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της  www.elvesa.gr  όπου αναρτώνται οι  

οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς καθώς και η 

έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή . 

 

Για την εταιρία ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ 

 

 

 

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

• ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου   

• Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

• Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

• Οικονοµικές Καταστάσεις  

-      Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

-     Κατάσταση  Συνολικών Εσόδων    

-     Κατάσταση µεταβολών  Ιδίων Κεφαλάιων  

-      Κατάσταση Ταµειακών Ροών  

• Σηµειώσεις επί των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  

   1. Γενικές πληροφορίες  

   2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί  ο όµιλος  

   3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου-Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου          

   4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως  

   5. Πληροφόρηση κατά τοµέα  

   6. Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Οικονοµικών Καταστάσεων  

   7.  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

• Πληροφορίες του  άρθρου 10 του  Ν. 3401/2005 

 

 

• ∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων  

• Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013 - 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 
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                                ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

1.Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος , Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                             

2. Ronald  Barkshire   ,  Αντιπρόεδρος του  ∆.Σ.                                 

3. Πασχάλης Κιτσικόπουλος ,  Μέλος του ∆.Σ.  

 

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

α. εξ όσων γνωρίζουµε οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ για 

την περίοδο  1/1/2013 – 31/12/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα  

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, 

την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου του Οµίλου και της Εταιρίας, καθώς και των εταιρειών που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 

3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

β. η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

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

 

Άγιος Ανδρέας Καβάλας , 27  Μαρτίου 2014 

 

 
Οι βεβαιούντες 

 
 
Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος                      Ronald  Barkshire                   Πασχάλης Κιτσικόπουλος                 
  
 
 
 
        Πρόεδρος του ∆.Σ.                        Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.                        Μέλος του ∆.Σ. 
  & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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                     ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

για την περίοδο 1.1.2013-31.12.2013  

 

Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από τον Νόµο αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού: 

� Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και την πορεία του Οµίλου και της Εταιρείας κατά 

την κλειόµενη χρήση. 

� Για τα σηµαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2013  και την επίδραση τους 

στις  οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

� Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όµιλο και την Εταιρεία  και  
  

� Για τις σηµαντικές συναλλαγές  που έγιναν µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 

µερών. ( σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24) 

 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 

  

Λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά κατά τη διάρκεια της χρήσης  2013, η 

πορεία του οµίλου και της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Συγκεκριµένα: 

Όµιλος : 

Οι πωλήσεις του οµίλου  ανήλθαν σε  60,7 εκατ. ευρώ,  παρουσιάζοντας αύξηση 7,27%.   Η αύξηση   αυτή 

οφείλεται στην µητρική εταιρεία και στην θυγατρική της εταιρεία  CALIN AE.  Συγκεκριµένα η µητρική είχε 

αύξηση  πωλήσεων  56,41% και η θυγατρική εταιρεία  CALIN AE  είχε αύξηση  πωλήσεων  10,43%.   

H θυγατρική  εταιρεία  CALIN Α.Ε. προχώρησε στο άνοιγµα επτά (7) νέων καταστηµάτων   εντός της χρήσης    

, ανεβάζοντας το σύνολο των Καταστηµάτων στο τέλος του έτους 2013 , ίδιων  η µέσω των πελατών της 

(FRANCHISE) ,  σε  εκατόν είκοσι τρία  (123) .   

Η θυγατρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. προχώρησε εντός του 2013  στο άνοιγµα ενός νέου καταστήµατος στα 

Ιωάννινα. 

Τα µικτά κέρδη  του οµίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν 12,62%  και ανήλθαν σε 24,6 εκατ. 

ευρώ, ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους αυξήθηκε  σε 40,55% από 38,62% την περσινή χρήση.  

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,28 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση  11,32% , ενώ τα 

καθαρά κέρδη µετά από φόρους  του οµίλου ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ , παρουσιάζοντας µείωση  κατά 

10,24% .  Συγκεκριµένα  η µητρική εταιρεία είχε ζηµίες προ φόρων  0,92 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 0,99 εκατ. 

ευρώ την προηγούµενη χρήση. Η θυγατρική εταιρεία CALIN AE  είχε κέρδη προ φόρων 2,90 εκατ. ευρώ 

έναντι κερδών 2,30 εκατ. την προηγούµενη χρήση  και τέλος η θυγατρική εταιρεία  ΛΗΤΩ Α.Ε. είχε ζηµίες προ 

φόρων  0,69 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,14 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρήση. 

Το περιθώριο κέρδους προ φόρων  µειώθηκε   το 2013 σε 2,12% έναντι  2,56%  το 2012, γεγονός  που 
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οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των ζηµιών της  θυγατρικής εταιρείας ΛΗΤΩ  A.E.  

 

Εταιρεία : 

Η οικονοµική ύφεση που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη και µεταφράζεται σε µειωµένη 

κατανάλωση, όπως είναι αναµενόµενο έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο των ενδυµάτων µόδας. 

Η εταιρία δεν έµεινε ανεπηρέαστη από την κατάσταση αυτή. 

Οι πωλήσεις  στη χρήση 2013 ανήλθαν  σε 4,40 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 56,41%.  Η αύξηση 

αυτή  οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της στα έσοδα από την λειτουργία στις αρχές του 2013 του 

φωτοβολταικού σταθµού ισχύος 1,97 MW , στη θέση ''Κούλια'' στο Μαργαρίτι του ∆ήµου Ηγουµενίτσας . 

Τα µικτά κέρδη της εταιρείας  παρουσίασαν αύξηση 444,09%  , γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

λειτουργία στο 2013 του φωτοβολταικού σταθµού.  

Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων  ήταν ζηµίες και ανήλθαν σε 0,57 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 0,21 

εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρήση . Η µείωση των αποτελεσµάτων  προ φόρων (αύξηση ζηµιών) οφείλεται 

κυρίως στην διενεργηθείσα κατά την 31/12/2013 αποµείωση των αποθεµάτων και των απαιτήσεων της 

εταιρείας . Αφαιρουµένων των εσόδων από συµµετοχές η µητρική παρουσιάζει ζηµίες ποσού 0,92 εκατ. ευρώ 

αποτέλεσµα , όπως προαναφέραµε , της αποµείωσης των αποθεµάτων και των απαιτήσεων της.   

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

 

Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων της χρήσης 2013, παρουσιάζονται δείκτες 

που αφορούν την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου και της εταιρίας. 

Ο Όµιλος    

 31/12/2013 31/12/2012  

Α. ∆είκτες εξέλιξης    

1. Κύκλου εργασιών 60.728.835,24 56.612.818,74 7,27% 

2. Κερδών προ φόρων 1.286.599,87 1.450.864,04 -11,32% 

Οι συγκεκριµένοι δείκτες παρουσιάζουν τη µεταβολή  των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων,  του 
οµίλου στην κλειόµενη χρήση , έναντι της προηγούµενης χρήσης. 

    

Β. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας    

1. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 2,12% 2,56%  

2. Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις 1,13% 1,36%  

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσµα  προ και µετά από φόρους του οµίλου σαν 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

    

3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 5,43% 6,15%  

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης  προ φόρων  του οµίλου σαν ποσοστό 
επί των ιδίων του κεφαλαίων. 

    

4. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 40,55% 38,62%  

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης  του οµίλου σαν ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών του. 

    

Γ. ∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης    

Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 15,42% 14,17%  

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις του οµίλου σαν ποσοστό επί των ιδίων του 
κεφαλαίων 
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∆. ∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης    

1. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 60,69% 59,80%  

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει για  τον όµιλο την ποσοστιαία αναλογία των περιουσιακών 
στοιχείων άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων . 

     

2. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 105,21% 103,63%  

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια  του οµίλου .  

    

3. Ενσώµατα πάγια & άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία  / Ίδια κεφάλαια  61,95% 63,79%  

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  του οµίλου . 

    

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 136,72% 125,01%  

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  του οµίλου .  

    

5. EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, 
αποσβέσεων  / Χρεωστικοί τόκοι 7,43 10,53  

    

 

Η Εταιρεία    

. 31/12/2013 31/12/2012  

Α. ∆είκτες εξέλιξης    

1. Κύκλου εργασιών 4.388.029,76 2.805.525,03 56,41% 

2. Κερδών/Ζηµιών  προ φόρων -575.106,91 -210.381,99 173,36% 

Οι συγκεκριµένοι δείκτες παρουσιάζουν τη µεταβολή (µείωση) των πωλήσεων και των κερδών προ 
φόρων,  της εταιρίας στην κλειόµενη χρήση , έναντι της προηγούµενης χρήσης . 

    

Β. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας    

1. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις -13,11% -7,50%  

2. Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / 
Πωλήσεις -11,42% -11,06%  

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσµα  προ και µετά από φόρους της εταιρείας 
σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

    

3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια -2,62% -0,90%  

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης  προ φόρων  της εταιρείας σαν 
ποσοστό επί των ιδίων της κεφαλαίων. 

    

4. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 41,75% 12,00%  

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης  της εταιρείας σαν ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών της. 

    

Γ. ∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης    

Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 11,89% 12,97%  

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις της  εταιρείας σαν ποσοστό επί των ιδίων 
της κεφαλαίων 

    

∆. ∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης    

1. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 22,34% 27,02%  
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Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει για  την εταιρεία την ποσοστιαία αναλογία των περιουσιακών 
στοιχείων άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων . 

     

2. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 29,03% 30,21%  

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια  της εταιρείας .  

    

3. Ενσώµατα πάγια & άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία  / Ίδια κεφάλαια  28,53% 27,91%  

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  της εταιρείας . 

    

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 620,90% 314,68%  

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  της εταιρείας .  

    

5. EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, 
αποσβέσεων  / Χρεωστικοί τόκοι -1,16 -3,97  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 2013  
 

Η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας της 19-6-2013 αποφάσισε : α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστική 

αξίας της µετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και β) την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 

264.600 ευρώ µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 0,02 ευρώ ανά µετοχή, µε µείωση της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ  
 

Η  εταιρεία προέβη στις 8/10/2012 στην εξαγορά της εταιρείας ''ECOJOULE SOLAR A.E.'' η οποία 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εκµετάλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές . Τον 

Ιανουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου και συνδέθηκε µε το δίκτυο. 

Με την από   8-12-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η έναρξη 

διαδικασίας συγχώνευσης µε απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας '' ECOJOULE SOLAR A.E.'' 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του  Ν. 2166/1993.  Ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού 

ορίσθηκε η 31-12-2012. Στις 10-5-2013 καταχωρήθηκε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης στο τηρούµενο 

Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας αφού έγινε αποδεκτό από την Αρµόδια εποπτεύουσα αρχή και στις 10/10/2013 

εγκρίθηκε η συγχώνευση τους.  
 

Η θυγατρική εταιρεία CALIN A.E. λειτούργησε στο 2013  επτά (7) νέα καταστήµατα και η θυγατρική εταιρεία 

ΛΗΤΩ ΑΕ  λειτούργησε εντός του 2013  ένα  (1)  νέο καταστήµατα   στα Ιωάννινα. 

   

 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ 

 

Οι δραστηριότητες του οµίλου και της εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους , 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων , πιστωτικών κινδύνων και 

κινδύνων ρευστότητας. Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα , 

συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Οι πωλήσεις του οµίλου γίνονται είτε λιανικώς ,   οι οποίες διακανονίζονται τοις µετρητοίς ή µέσω πιστωτικών 

καρτών µε σχεδόν µηδενικό κίνδυνο απωλειών, είτε χονδρικώς,  µε χορήγηση σχετικής πίστωσης (σε ανοικτό 

λογαριασµό ή µε τη λήψη µεταχρονολογηµένων επιταγών). 

Έτσι, ο πιστωτικός κίνδυνος του οµίλου προέρχεται κυρίως από τη φερεγγυότητα των πελατών χονδρικής και 

από το εύρος της κατανοµής του κινδύνου αυτού σε µεγάλο αριθµό πελατών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου είναι περιορισµένος και κατανεµηµένος 

σε µεγάλο αριθµό πελατών, δεδοµένου ότι κανένας από τους πελάτες του δεν ξεπέρασε µέσα στο 2013 σε 

πωλήσεις το 10% των πωλήσεων του Οµίλου, όπως επίσης και κανένας πελάτης του δεν είχε υπόλοιπο κατά 

την 31.12.2013 που να ξεπερνούσε το 10% του συνόλου των εµπορικών απαιτήσεων του οµίλου. 

Εξ’ άλλου, στα πλαίσια της πιστωτικής πολιτικής του Οµίλου, διερευνάται σε µόνιµη βάση η πιστοληπτική 

ικανότητα, η φερεγγυότητα και η εν γένει οικονοµική συµπεριφορά κάθε νέου πελάτη και επικαιροποιούνται τα 

αντίστοιχα στοιχεία των παλαιών πελατών, δεδοµένα µε βάση τα οποία καθορίζονται ανάλογα και µε τις 

τρέχουσες συνθήκες  της αγοράς, τα πιστωτικά όρια, οι όροι πωλήσεων, εισπράξεων, οι απαιτούµενες 

εγγυήσεις κ.α.. 
 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναµία του οµίλου να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του 

υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας του οµίλου βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, τόσο 

λόγω της ύπαρξης σηµαντικών ταµειακών διαθεσίµων όσο και λόγω της διαθεσιµότητας επαρκών τραπεζικών 

πιστωτικών ορίων. 
 

γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 

Με εξαίρεση τις καταθέσεις σε λογαριασµούς  προθεσµίας στις τράπεζες, ο όµιλος δεν έχει άλλα τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία, συνεπώς ο κίνδυνος ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων περιορίζεται σε 

αυτές τις καταθέσεις. 

Τα δάνεια του οµίλου, το οποία αφορούν κυρίως στη µητρική εταιρεία, έχουν συναφθεί µε µεταβλητό επιτόκιο 

και ως εκ τούτου υπόκεινται σε κίνδυνο ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων. Ο όµιλος δεν κάνει 

χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων επιτοκίου. 
 

(δ) Κίνδυνος συναλλάγµατος 

Ο Όµιλος έχει περιορισµένες συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος από τις 

διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο όµιλος δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων συναλλάγµατος. 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 

Το αρνητικό οικονοµικό κλίµα που επικράτησε το 2013 συνεχίζεται και το 2014. Τούτο έχει σαν αποτέλεσµα , 

σε συνδυασµό µε το ότι δεν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για το πότε θα επανέλθει η οικονοµία σε τροχιά 

ανάπτυξης , τόσο ο όµιλος όσο και η εταιρεία να µην είναι σε θέση να εκτιµήσουν την πορεία των πωλήσεων 

τους και κατ’ επέκταση των αποτελεσµάτων τους για το 2014. 

Η  θυγατρική εταιρεία CALIN AE στα πλαίσια της  αναπτυξιακής της πολιτική στο 2014 προτίθεται  να 

λειτουργήσει πέντε  (5)  νέα Καταστήµατα λιανικής πώλησης . 

Πέραν των ανωτέρω από την έναρξη της χρήσης και µέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβη 

κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός το οποίο να έχει σηµαντική επίπτωση επί της πορείας του Οµίλου και της 
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Εταιρείας και των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου. 
 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

Η εταιρεία στην χρήση 2013 παρουσίασε ζηµίες και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέµα διανοµής κερδών. 

Σηµειώνεται ότι στην χρήση 2013 δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

εταιρείας . 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά Στελέχη της εταιρείας.  
 

Οι σηµαντικές συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 1/1-31/12/2013  έχουν ως 

ακολούθως: 

i)  Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται το σύνολο των συναλλαγών (πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών , 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών , υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από τις µεταξύ τους 

συναλλαγές )  της εταιρείας µε τις θυγατρικές  , συγγενείς και λοιπές συνδεµένες εταιρείες της. 

Θυγατρικές εταιρείες 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

CALIN A.E. - 346.174,64 - 130.303,98 - 

ΛΗΤΩ Α.Ε. - - - - - 

 - 346.174,64 0,00 130.303,98 0,00 

 

Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί η ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

καµιά πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη. 

Τα έσοδα συµµετοχών αφορούν σε µερίσµατα. Οι απαιτήσεις από την CALIN A.E. αφορούν  στα µερίσµατα 

χρήσης  2012 που εγκρίθηκαν από την τακτική γενική συνέλευση της θυγατρικής και δεν είχαν εκταµιευθεί 

µέχρι και τις 31.12.2013.  

ii)  Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- Στην χρήση 2013 δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας.   

- Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων  των θυγατρικών εταιρειών  του οµίλου  στην  περίοδο 

1/1-31/12/2013  και στην περίοδο 1/1-31/12/2012 ανήλθαν   στο ποσό των ευρώ 1.109.320,00  και ευρώ  

546.900,00 αντίστοιχα .  

Οι  υποχρεώσεις των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών , από τις παραπάνω αµοιβές , στα µέλη των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων τους ανέρχονται κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 σε ευρώ 33.025,60 και 0,00 αντίστοιχα. 

- ∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου και των µελών των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων τους. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και 

αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ∆Σ της Εταιρείας) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του 

Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής. 

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων 

του νόµου 

2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.3 Επιτροπή Ελέγχου 

3. Γενική Συνέλευση των µετόχων 

3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους 

4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) 

5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Η 

εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας 

προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών 

και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά την διαδικασία εφαρµογής των 

ανωτέρω. 

Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση διαδραµατίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η αυξηµένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσµα τη 

βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και 

των δηµοσίων οργανισµών και θεσµών. 

 1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

Στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης 

υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την συµµετοχή µη εκτελεστικών και 

ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ελληνικών εταιρειών των οποίων οι µετοχές 
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διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία µονάδας 

εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα 

νοµοθετήµατα ενσωµάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, 

δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την σύσταση 

επιτροπών ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς και τη διακυβέρνηση µίας εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και 

πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους κατά το στάδιο προετοιµασίας µίας 

γενικής συνέλευσης. Τέλος ο πλέον πρόσφατος νόµος 3873/2010 ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη 

την υπ∆ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό ως 

υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον 

θεµέλιο λίθο του. 

Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω 

αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως κ. ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008) και έχει αποφασίσει 

αυτοβούλως να εφαρµόζει τον  αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 

Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται διαθέσιµος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf 

Το σχετικό τυπικό κείµενο του Κώδικα, όπως αυτό οριστικοποιηθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.elvesa.gr) και προς τούτο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας, ενώ µέχρι το 

συγκεκριµένο χρονικό σηµείο η παραποµπή θα λαµβάνει χώρα στον ιστότοπο του ΣΕΒ. 

 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του 

Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής 

Η Εταιρεία βεβαιώνει µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 

ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν.3693/2008) οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οποιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από 

Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον 

οποίο η Εταιρεία υπάγεται , πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (των 

ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές.  Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές 

υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της 

περιπτώσεως της µη εφαρµογής) , για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και 

επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές . 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 

Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη 

διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆Σ όσον 

αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική 

της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- το ∆.Σ.  αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη και συγκεκριµένα έχει δύο (2) εκτελεστικά  

και τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη, και µε την συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων 
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των τελευταίων ετών η αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του . 

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και  του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, 

ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας η δηµιουργία της 

διάκρισης αυτής . 

- το ∆Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό 

Αντιπρόεδρο. 

IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- το ∆Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης 

συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν 

ακόµη διαµορφωθεί 

- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του 

∆Σ (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά 

ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆Σ 

V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- η µέγιστη θητεία των µελών του ∆Σ δεν είναι τετραετής, αλλά πενταετής ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη 

εκλογής νέου ∆Σ σε συντοµότερο χρονικά διαστήµατα , γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε 

επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ) 

- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆Σ , καθώς λόγω της δοµής και λειτουργίας της 

εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγµή . 

VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της 

εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ 

- το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα 

δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς αφενός µεν ενόψει 

του γεγονότος ότι όλα τα µέλη αυτού πλην ενός είναι κάτοικοι νοµού Καβάλας, είναι ευχερής η σύγκληση και 

συνεδρίαση του ∆Σ , όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος , χωρίς την ύπαρξη 

προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως. 

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆Σ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευµένο 

και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδοµή για την πιστή καταγραφή και 

αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆Σ 

- δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ και 

των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την 

επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των 

µελών του ∆Σ 

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ αλλά 

και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται 

προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –

διοικητικές ικανότητες . 

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό που χρειάζονται, καθώς οι 
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σχετικοί προεγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές 

ανάγκες 

VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆Σ και των 

επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆Σ κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία 

προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ ελλείψει ανεξάρτητου 

Αντιπροέδρου.  

 Εσωτερικός έλεγχος 

Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου 

- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως -δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος 

κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου , καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω 

επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες διατάξεις. 

-δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών 

συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής 

διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της 

  

Αµοιβές 

Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών 

- δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα στην 

πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη 

εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω 

επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η 

σύσταση της εν λόγω επιτροπής , ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως 

αναγκαία µέχρι σήµερα 

- στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την 

επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν µόνο 

µετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων . 

- η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ δεν εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της επιτροπής 

αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή 

αµοιβών. 

- η αµοιβή κάθε µη εκτελεστικού µέλους δεν εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

 Σχέσεις µε τους µετόχους 

Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους 

- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων 

- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόµου 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε την 

εταιρική διακυβέρνηση. ∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον 
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των ως άνω προβλέψεων. 

 2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.1.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται 

από πέντε (5) έως επτά  (7) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη 

πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί 

να είναι µέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µη µέτοχοι). Τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα 

από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται µέχρι την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων που εγκρίνει τον Ισολογισµό του πέµπτου έτους, αλλά δεν µπορεί να υπερβεί 

συνολικά τα έξη έτη. Κάθε σύµβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συµµετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Κάθε σύµβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει 

λόγω της ιδιότητος του. 

2.1.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόµος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες 

της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας. 

Επίσης µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας εφόσον στην συνεδρίαση 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της 

συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια 

και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην 

λήψη αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόµιµος 

αναπληρωτής του. 

2.1.3 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή 

αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων. Σε καµία όµως περίπτωση ο αριθµός των 

συµβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). 

2.1.4 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, που είναι παρόντα ή 

αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού. Κάθε Σύµβουλος 

έχει µία (1) ψήφο. 

2.1.5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, 

που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 

από τον Αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση µέλη. 

Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα 

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των 

παραστάµενων  ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η 

κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους 

τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

2.1.6 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση µέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µέλη του ή µη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως 2013 – ποσά σε ευρώ                                                

 

 

15

2.1.7 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της 

ιδιότητας του µέλους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συµβούλους που αποµένουν, εφόσον 

είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συµβούλου 

που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωµατικά 

µέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών , εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και 

ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται 

στην δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κ. ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην 

αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει 

αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

2.1.8 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή 

µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 

εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως 

είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να 

είναι λιγότερα των τριών (3). 

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.2.1 Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι πενταµελές και αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 

1) Κιτσικόπουλος Τηλέµαχος , Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της 

Εταιρείας (εκτελεστικό µέλος) 

2) Barkshire Ronald , Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  (εκτελεστικό µέλος) 

3) Πασχάλης Κιτσικόπουλος , µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µη εκτελεστικό) 

4) Άγγελος Τσατσούλης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό ανεξάρτητο) 

5) Αλκιβιάδης Παπαδηµητρίου , µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό ανεξάρτητο) 

Το ως άνω ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 10/06/2009 και η θητεία του είναι πενταετής. 

Ο κ. Άγγελος Τσατσούλης την 23/6/2010 αντικατέστησε τον  κ. Κωνσταντίνο Κογκαλίδη µετά από παραίτηση 

του τελευταίου.   

2.2.2 Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως ακολούθως : 

1) Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος: Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1955 . Είναι Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

εταιρείας στην οποία είναι και βασικός µέτοχος της . Παράλληλα µε τα θέµατα καθηµερινής διοίκησης και 

εποπτείας ασκεί έλεγχο των οικονοµικών και παραγωγικών διαδικασιών και συµµετέχει στις δηµόσιες σχέσεις 

της εταιρείας. Επίσης κατέχει θέση προέδρου στις εταιρείες CALIN AE, ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ, ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Υ∆ΩΡ ΑΕ και θέση Αντιπροέδρου στις εταιρείες ΛΗΤΩ ΑΕ και HARMONY CRUISES ΑΕ 

2) Ronald Barkshire: Γεννήθηκε το 1956, Σπούδασε στα University of Southampton και  London School of 

Economics από όπου πήρε διπλώµατα Β. Sc. Economics και Μ. Sc. Economics αντίστοιχα. Επαγγελµατική 

σταδιοδροµία  ξεκίνησε το 1980 από την Μάρβο A.E., αποκλειστικό τότε εισαγωγέα και διανοµέα των 

προϊόντων Gillette στην Ελλάδα ως ∆ιευθυντής Πωλήσεων και κατόπιν µέλος του ∆.Σ. Το 1985 στη ΕΛΒΕ 

Ενδυµάτων ως µέτοχος και αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και Εµπορικός ∆ιευθυντής. Το 2002 ως κύριος µέτοχος 

των Βρεφικών Πολυκαταστηµάτων «Λητώ» ανέλαβε την διαχείριση ως Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος. 
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3) Πασχάλης Κιτσικόπουλος : Φοιτητής σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Γεννήθηκε  στον Χολαργό Αττικής 

το 1990 και κατοικεί στο Παλιό Καβάλας. 

4) Αγγελος Τσατσούλης: Γεωπόνος ,Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1963, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 

Καβάλας. 

5) Παπαδηµητρίου Αλκιβιάδης: Οικονοµολόγος , γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας το 1958 και κατοικεί 

στην Καβάλα .Το 1984 αποφοίτησε από το NEW YORK UNIVERSITY,µε  εξειδίκευση στην  Αvάλυση Οικovoµικώv 

εφαρµoγώv. Έχει συµµετοχές σε συνέδρια και δηµοσιεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εργάζεται 

σαν αvεξάρτητoς σύµβoυλoς σε θέµατα περιφερειακής oικovoµικής ανάπτυξης, ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας και 

διασυvoριακής συνεργασίας. 
  

Κατά την περίοδο 1/1/2013-31/12/2013 το ∆Σ της Εταιρείας συνήλθε 54 φορές και η συχνότητα 

παρακολούθησης των συνεδριάσεων από τα µέλη ήταν η ακόλουθη: 

 

Κιτσικόπουλος Τηλέµαχος , πενήντα τέσσερις (54) συνεδριάσεις του ∆Σ 

Βarkshire Ronald, πενήντα τέσσερις (54) συνεδριάσεις του ∆Σ 

Κιτσικόπουλος Πασχάλης,  πενήντα τέσσερις (54) συνεδριάσεις του ∆Σ 

Αγγελος Τσατσούλης, πενήντα τέσσερις  (54) συνεδριάσεις του ∆Σ 

Παπαδηµητρίου Αλκιβιάδης, πενήντα τέσσερις  (54) συνεδριάσεις του ∆Σ 

 

2.3 Επιτροπή Ελέγχου 

2.3.1 Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά 

την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα στις 22/6/2010 Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee) αποτελούµενη από τα ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 

1) κ. Πασχάλη Κιτσικόπουλο, 

2) κ. Άγγελο Τσατσούλη 

3) κ  Αλκιβιάδη Παπαδηµητρίου 

Σηµειώνεται ότι εκ των ανωτέρω µελών, τα δύο (2) τελευταία είναι και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.3.2 Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται: 

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του 

συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των 

εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, 

γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, 

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον 

αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

2.3.3 Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας 

των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το επενδυτικό κοινό και τους 

µετόχους της Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της 
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Εταιρείας και ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. 

2.3.4 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 (01/01/2013-31/12/2013) συνεδρίασε 

τέσσερις (4) φορές και η συχνότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων από τα µέλη ήταν η ακόλουθη: 

Πασχάλης Κιτσικόπουλος, τέσσερις (4) συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 

Άγγελος Τσατσούλης , τέσσερις (4) συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 

Αλκηβιάδης Παπαδηµητρίου, τέσσερις (4) συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 

 

2.3.5 ∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία 

ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την Εταιρεία προκειµένου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό 

η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία και η ανεξαρτησία του. 

 3. Γενική Συνέλευση των µετόχων 

3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 

3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει 

για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν. 

2190/1920. 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για: 

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού 

κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο πέντε (5) παράγραφος 2 και 3 του 

Καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων νόµων, 

β) την εκλογή των Ελεγκτών, 

γ) την έγκριση ή µεταρρύθµιση του ισολογισµού και των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, 

δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, 

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, 

στ) τη µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές, 

ζ) την παράταση ή συντόµευση της διάρκειας της Εταιρείας, 

η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισµό εκκαθαριστών, 

θ) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ι) την έγκριση της εκλογής σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού, των προσωρινών συµβούλων σε 

αντικατάσταση συµβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ’ άλλο τρόπο από το αξίωµά τους. 

3.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που είναι απόντες ή 

διαφωνούν. 

3.1.3 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται 

τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας, τουλάχιστον µια 

φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η 

Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων, 

όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόµο και το Καταστατικό 

απαιτούµενο ποσοστό. 

3.1.4 Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε 
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αυτές, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για την 

συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της 

πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

Η  πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, 

τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους 

που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα 

µπορέσουν να µετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δια 

αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως.  

3.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως 

όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα 

της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον 

ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερησίας διατάξεως 

οποιαδήποτε και αν είναι το τµήµα το καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 

3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που 

εκπροσωπούνται σε αυτή. 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη µεταβολή της 

εθνικότητας της Εταιρείας, β) τη µεταβολή της έδρας της Εταιρείας, γ) τη µεταβολή του σκοπού ή του 

αντικειµένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ) τη µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές, ε) 

την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση τις 

αυξήσεις του άρθρου 5 του Καταστατικού ή επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων, ή γενοµένη µε 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 

του άρθρου 16 του κ. ν. 2190/1920, ζ) την έκδοση οµολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις των άρθρων 3α και 

3β κ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα, η) τη µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ) τη 

συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, ι) την παράταση ή µείωση της διαρκείας της 

Εταιρείας, ια) τη διάλυση της Εταιρείας, ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, και ιγ) κάθε άλλη 

περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την λήψη ορισµένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση 

απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

3.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή, όταν αυτός 

κωλύεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, και ορίζει ως Γραµµατέα ένα από τους µετόχους ή τους 

αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των 

µετόχων, που δικαιούνται να µετάσχουν σε αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται 

από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

3.1.8 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα της ηµερησίας 

διατάξεως. Η ηµερησία διάταξη καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις προτάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των µετόχων, 

που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά 
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πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών 

καταχωρείται ο κατάλογος των µετόχων, που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, ο 

οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 5 του Καταστατικού. 

Μετά από αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώµη του 

µετόχου που το ζήτησε. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η 

παρουσία Συµβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. 

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους 

3.2.1 ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου 

3.2.1.1 Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε την ∆ιοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατα τους µόνο µε την συµµετοχή 

τους στις Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και το Καταστατικό. Κάθε µετοχή 

παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 16 του κ. 

ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

3.2.1.2 Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του φορέα, 

στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την 

προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική 

σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 

έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία 

καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα 

πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής 

συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω 

τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας 

πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής 

επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 

σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη 

συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. 

3.2.1.3 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ. ν. 2190/1920, ο µέτοχος 

µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 

3.2.1.4 Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την 

δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την 

δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην 

ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

3.2.1.5 Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 

αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν 

στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο 

µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς 

αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις 

µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος 

που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος 

µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι 

χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα 
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συµφέροντα πλην των συµφερόντων του αντιπροσωπευόµενου µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας 

παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 

ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, 

β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας, 

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου 

νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω 

περιπτώσεις (α) έως (γ). 

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία µε 

τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης. 

3.2.2 Λοιπά δικαιώµατα µετόχων 

3.2.2.1 ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την 

Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 

3.2.2.2 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, 

ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το 

αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός 

είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες 

µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που 

εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 

της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

3.2.2.3 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, 

που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη 

δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Ν.2190. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες 

µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο3 του 

άρθρου 39 του κ. ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο 

εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. 

3.2.2.4 Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως 2013 – ποσά σε ευρώ                                                

 

 

21

του κ. ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια 

αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η 

σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 

Γενικής Συνέλευσης. 

3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 

πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που 

αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλλει για µια 

µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, 

ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των 

µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της 

αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται 

επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να 

µετάσχουν και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ. ν. 2190/1920. 

3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την 

τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να ανακοινώνει στην Γενική 

Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη 

σύµβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση 

οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 

τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο που 

αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, 

αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η 

εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 

του κ. ν. 2190/1920. 

3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης 

παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες 

σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο 

αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η 

εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 

του κ. ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική 

πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής 

Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 
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3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της 

περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο 

έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού 

ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούµενη παράγραφο 

αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση 

των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν 

εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας. 

4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.1.1. Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας της Εταιρείας. 

Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του 

κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 

του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 3/348/19.7.2005. 

4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων 

βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την 

απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοικήσεως προκειµένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες 

πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ µέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας 

Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα 

συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των 

εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του 

νοµίµου ελεγκτή της Εταιρείας. 

4.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία 

ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που 

λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η 

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

Η Εταιρεία έχει µηχανογραφική υποδοµή που εξασφαλίζει µέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή 

απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών. Παράλληλα ως µέρος των διαδικασιών σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται συγκεκριµένες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες 
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σχετίζονται µε την χρήση µεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάση των διεθνών πρακτικών.   

5. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της 

Εταιρείας 

6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 

6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 

Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες 

των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγµένο για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά: 

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δηµοσιεύουν 

αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι εισηγµένοι προς 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων 

κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε κάθε κατηγορία µετοχών και 

το ποσοστό του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 

β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή τίτλων ή την 

υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 

46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών µέσω 

πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω 

δικαιωµάτων, 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των εργαζοµένων, εφόσον τα 

δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους, 

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των δικαιωµάτων ψήφου 

σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή 

συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από 

τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων,  

ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,  

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου καθώς και όσον 

αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,  

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς 

µετοχών,  

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή 

λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα 

αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε 

σοβαρή ζηµία στην εταιρεία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωµένη να 

κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες βάσει άλλων νοµικών απαιτήσεων, 

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του προσωπικού της, η 

οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή εάν τερµατισθεί 

η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς.» 
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6.2 Σχετικά µε τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα: 

• ως προς το σηµείο γ΄:  

CALIN Α.Ε. 50,99% 
 

Άµεση συµµετοχή 

ΛΗΤΩ Α.Ε.  28,86% 
 

Άµεση συµµετοχή 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Ε. 25,00% 
 

Άµεση συµµετοχή 

ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ  49,00% 
 

Άµεση συµµετοχή 

LETOSHOP D.O.O BEOGRAD 
(1)

 23,09% 
 

Έµµεση συµµετοχή 
 

(1)   Αφορά σε θυγατρική  κατά ποσοστό 80% της θυγατρικής εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε. 
 

 Περαιτέρω οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο και δικαιώµατα ψήφου της 

Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες: 

1.Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος 8.064.727 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου – ποσοστό 60,958% (άµεση 

συµµετοχή). 

 

• ως προς το σηµείο δ΄: δεν υπάρχουν µετοχές , οι οποίες να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

• ως προς το σηµείο στ΄ : δεν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως περιορισµοί των 

δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, προθεσµίες άσκησης των 

δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά 

δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων) Αναφορικά µε την 

άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της 

παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης . 

• ως προς το σηµείο η΄: αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υφίστανται 

κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Οι 

κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

• ως προς το σηµείο θ΄ : δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε 

έκδοση ή την επαναγορά µετοχών. 

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης 

(∆ιαχείρισης) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007 
 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 13.230.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 

0,30 Ευρώ η κάθε µία. Όλες οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στον 

κλάδο «Είδη Ενδυµασίας». Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται µε τις µετοχές αυτές είναι αυτά 

που καθορίζονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3371/05.  
 

Οι µετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και δεν υπάρχουν περιορισµοί από το Νόµο και το 

Καταστατικό της για την µεταβίβαση ή την κατοχή τους.   
 

Κάθε µετοχή της εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το 
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Νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από 

ότι προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον 

κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των 

µετόχων. Το καταστατικό της εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.  
 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 

συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. 

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε 

καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της 

εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 
 

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας 

όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου ν. 2190/20.   

 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, 

πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον 

καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. 

 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε 

µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στο ταµείο της 

εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνέλευση ηµεροµηνία, την σχετική 

Βεβαίωση ∆έσµευσης των Μετοχών τους που θα παραλαµβάνει από τον Χειριστή του λογαριασµού του στο 

Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) εάν οι µετοχές του δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασµό ή από το 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. εάν οι µετοχές του βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασµό.   

 

Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την 

κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να 

ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείριση της. 

 

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της εταιρίας ως προς 

τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Μέτοχοι που έχουν το 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 
 

• Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για 

τον έλεγχο της εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του ν.2190/1920. 
 

• Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης 

στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα 

θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 
 

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους της Εταιρείας, µέσα σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, µε την 
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προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης του Κ.Α.Α., στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τρόπος 

και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. 

Τα µερίσµατα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται 

υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του 

συνολικού αριθµού των µετοχών της µητρικής εταιρίας, κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 51/1992, είναι 

οι εξής: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

1 Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος 60,958 
 

∆εν έχει γνωστοποιηθεί στην εταιρία οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ των µετόχων που συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.   
 

Οι κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για την 

τροποποίηση του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν.2190/1920. 
 

∆εν προβλέπεται αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του, για την έκδοση νέων 

µετοχών ή την αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 
 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει η εταιρία και οι οποίες τίθενται σε ισχύ, 

τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης, 

εκτός των δανειακών συµβάσεων των οµολογιακών δανείων που περιλαµβάνουν συνήθεις όρους για τυχόν 

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες που η εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το 

προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο 

λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. Σε περίπτωση 

καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας προσώπων που εργάζονται στην εταιρία µε σύµβαση εξηρτηµένης 

εργασίας, καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το νόµο. 

Με τιµή 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυµης Εταιρείας ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ 

 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ και 

των θυγατρικών της , που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

31 ∆εκεµβρίου 2013 , τις εταιρικές και ενοποιηµένες 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 Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

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 εταιρικών και ενοποιηµένων 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 εταιρικών και ενοποιηµένων 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 εταιρικές 

και οι ενοποιηµένες 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 εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων 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 εταιρικών και ενοποιηµένων 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 εταιρικών και ενοποιηµένων 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 εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των  θυγατρικών της  αυτών κατά 
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την 31 ∆εκεµβρίου 2013, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 

η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 

2190/1920. 

 

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα  , 28  Μαρτίου 2014 

Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

Νικόλαος Γ. Τζιµπράγος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ  14981 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

χρήσεως 2013 
 

( 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 ) 

 

 

 

 

 
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα  
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ      

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 6.1 10.386.452,54 10.597.675,35 2.302.760,37 2.498.054,82 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 3.387.904,61 3.449.894,67 3.387.904,61 3.449.894,67 

Υπεραξία επιχείρησης 6.3 168.654,88 168.654,88  -   -  

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.4 734.034,25 834.042,70 563.020,01 588.587,93 
Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς 
επιχειρήσεις 6.5 1.016.187,42 1.018.348,82 15.697.147,00 15.697.147,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.6 1.405.383,23 1.046.392,43  -   -  

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.7 2.013.190,00 2.198.344,80 10.317,43 18.640,83 

  19.111.806,93 19.313.353,65 21.961.149,42 22.252.325,25 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 6.8 10.208.141,04 10.176.494,99 2.232.428,94 2.767.554,65 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.9 12.486.090,77 13.636.696,47 3.931.092,04 5.096.062,19 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 6.10  -   -   -   -  

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.11 6.812.942,76 4.919.908,66 155.577,31 375.690,02 

  29.507.174,57 28.733.100,12 6.319.098,29 8.239.306,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  48.618.981,50 48.046.453,77 28.280.247,71 30.491.632,11 

   ,   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.12 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 

Υπέρ το άρτιο 6.12 5.057.274,63 5.321.874,63 5.057.274,63 5.321.874,63 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.13  -   -  9.053.744,22 9.787.831,59 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (34.019,10) (33.357,56)  -   -  

Λοιπά αποθεµατικά 6.14 4.951.659,10 4.608.940,58 4.277.412,28 3.934.693,77 

Αποτελέσµατα εις νέον  2.030.214,39 2.327.273,52 (439.202,09) 404.420,41 

  15.974.129,02 16.193.731,17 21.918.229,04 23.417.820,40 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  7.718.404,29 7.401.192,95  -   -  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  23.692.533,31 23.594.924,12 21.918.229,04 23.417.820,40 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια 6.15 2.607.052,40 696.859,43 2.605.959,93 667.777,59 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.6  -  62.347,18 2.077.446,64 1.504.105,84 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 6.16 727.298,00 700.632,00 42.900,00 66.600,00 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις  9.820,00 7.060,00 9.820,00 7.060,00 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων   -   -   -   -  

  3.344.170,40 1.466.898,61 4.736.126,57 2.245.543,43 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.17 19.737.165,63 20.108.174,46 608.161,23 2.209.917,57 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  507.393,17 82.375,24  -   -  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 6.15 1.045.718,99 2.646.081,34 1.017.730,87 2.618.350,71 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 6.18 292.000,00 148.000,00  -   -  

  21.582.277,79 22.984.631,04 1.625.892,10 4.828.268,28 

Σύνολο υποχρεώσεων  24.926.448,19 24.451.529,65 6.362.018,67 7.073.811,71 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 48.618.981,50 48.046.453,77 28.280.247,71 30.491.632,11 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ      

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 Σηµ. 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  60.728.835,24 56.612.818,74 4.388.029,76 2.805.525,03 

Κόστος πωλήσεων  (36.106.268,98) (34.749.854,74) (2.556.128,82) (2.468.832,57) 

Μικτό κέρδος  24.622.566,26 21.862.964,00 1.831.900,94 336.692,46 

Άλλα έσοδα  1.225.914,29 1.749.699,15 95.585,10 245.911,30 

Έξοδα διαθέσεως  (19.555.893,71) (18.479.285,15) (704.068,74) (745.345,13) 

Έξοδα διοικήσεως  (3.415.637,23) (2.436.747,44) (824.796,63) (263.978,16) 

Άλλα έξοδα  (1.114.890,55) (904.032,12) (1.001.844,79) (395.340,19) 

Έσοδα από συµµετοχές   -   -  346.174,64 788.234,72 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (473.297,79) (340.316,35) (318.057,43) (176.556,99) 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις  (2.161,40) (1.418,05)  -   -  

Κέρδη/Ζηµίες  προ φόρων  1.286.599,87 1.450.864,04 (575.106,91) (210.381,99) 

Φόρος εισοδήµατος 6.19 (597.596,20) (683.261,00) 74.202,92 (99.940,20) 

Καθαρό κέρδος (ζηµία) από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες  689.003,67 767.603,04 (500.903,99) (310.322,19) 

Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες   -   -   -   -  

Κέρδη/Ζηµίες  µετά από φόρους   (Α)  689.003,67 767.603,04 (500.903,99) (310.322,19) 

      

Κατανέµονται σε :      

Ιδιοκτήτες µητρικής  42.174,50 (168.388,96) (500.903,99) (310.322,19) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  646.829,17 935.992,00  -   -  
      

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)     

Στοιχεία που δεν ανακατάσσονται 
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα      

- Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών  7.165,00 26.180,00  -   -  

- Φόρος εισοδήµατος  (1.862,90) (5.236,00)  -   -  

Στοιχεία που ανακατάσσονται 
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα      

-  Συναλλαγµ. ∆ιαφορές µετατροπής 
εκµεταλλεύσεων στο εξωτερικό  506,82 7.492,74  -   -  

- ∆ιαφορά από επαναπροσδιορισµό της 
εύλογης αξίας  των θυγατρικών εταιρειών   -   -   -  (1.904.000,00) 

- Επίδραση από µεταβολή συντελεστών 
αναβαλλόµενου φόρου υπεραξίας 
συµµετοχών   -   -  (734.087,37)  -  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Α)+(Β)  694.812,59 796.039,78 (1.234.991,36) (2.214.322,19) 

      

Κατανέµονται σε :      

Ιδιοκτήτες µητρικής  44.997,85 (155.959,39) (1.234.991,36) (2.214.322,19) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  649.814,74 951.999,17  -   -  
      

Κέρδη  κατά µετοχή σε ευρώ 6.20 0,003 (0,013) (0,038) (0,023) 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

          

Ο Όµιλος Σηµ. ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ   

                

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Αποθεµατικά 
Συναλ/κές 
διαφορές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2012  4.233.600,00 5.321.874,63 3.337.379,90 -28.168,56 3.759.362,58 16.624.048,55 7.215.899,39 23.839.947,94 

Αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές          -9.757,99 -9.757,99 -9.372,41 -19.130,40 

Αναµορφωµένο υπόλοιπο  4.233.600,00 5.321.874,63 3.337.379,90 -28.168,56 3.749.604,59 16.614.290,56 7.206.526,98 23.820.817,54 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους     -5.189,00 -150.770,39 -155.959,39 951.999,17 796.039,78 

- Μεταφορά σε λογ. Αποθεµατικών    1.271.560,68  -1.271.560,68 0,00  0,00 

-∆ιανεµηθέντα µερίσµατα       0,00 -757.333,20 -757.333,20 

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 
µητρικής εταιρείας  µε επιστροφή 
µετρητών  -264.600,00     -264.600,00  -264.600,00 

Υπόλοιπα 31.12.2012  3.969.000,00 5.321.874,63 4.608.940,58 -33.357,56 2.327.273,52 16.193.731,17 7.401.192,95 23.594.924,12 

          

Υπόλοιπα 01.01.2013  3.969.000,00 5.321.874,63 4.608.940,58 -33.357,56 2.327.273,52 16.193.731,17 7.401.192,95 23.594.924,12 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους     -661,54 45.659,38 44.997,85 649.814,74 694.812,59 

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 
µητρικής εταιρείας  µε επιστροφή 
µετρητών   -264.600,00    -264.600,00  -264.600,00 

- Μεταφορά σε λογ. Αποθεµατικών    342.718,51  -342.718,51 0,00  0,00 

- ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα      0,00  -332.603,40 -332.603,40 

-∆ιανεµηθέντα µερίσµατα       0,00  0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2013  3.969.000,00 5.057.274,63 4.951.659,09 -34.019,10 2.030.214,39 15.974.129,02 7.718.404,29 23.692.533,31 
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Η Εταιρεία        

 

Σηµ. 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

        

Υπόλοιπα 01.01.2012  4.233.600,00 5.321.874,63 11.691.831,59 2.667.912,07 1.981.524,30 25.896.742,59 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους    -1.904.000,00  -310.322,19 -2.214.322,19 

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών  -264.600,00     -264.600,00 

- Μεταφορά σε λογ. Αποθεµατικών     1.266.781,70 -1.266.781,70 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2012  3.969.000,00 5.321.874,63 9.787.831,59 3.934.693,77 404.420,41 23.417.820,40 

        

Υπόλοιπα 01.01.2013  3.969.000,00 5.321.874,63 9.787.831,59 3.934.693,77 404.420,41 23.417.820,40 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους    -734.087,37  -500.903,99 -1.234.991,36 

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών   -264.600,00    -264.600,00 

- Μεταφορά σε λογ. Αποθεµατικών     342.718,51 -342.718,51 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2013  3.969.000,00 5.057.274,63 9.053.744,22 4.277.412,28 -439.202,09 21.918.229,04 



ΕΛΒΕ  Α.B.E.Ε. 
 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως 2013 ( ποσά σε ευρώ )              

                                                                    

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012 

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων 1.286.599,87 1.450.864,04 (575.106,91) (210.381,99) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

• Αποσβέσεις 1.792.195,38 1.834.382,40 239.298,04 115.710,77 

• Προβλέψεις 1.074.630,00 565.579,00 876.300,00 318.400,00 

• Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων  -   -   -   -  

• Συναλλαγµατικές διαφορές (585,23) (7.708,43)  -   -  

• Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις 229.768,32 486.514,61 51.572,19  -  
• Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα , κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (37.639,81) (41.002,13) (350.605,59) (797.743,58) 

• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 473.297,79 340.316,35 318.057,43 176.556,99 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες     

• (Αύξηση) µείωση αποθεµάτων (339.100,06) (666.956,84) 235.125,71 334.539,31 

•( Αύξηση) µείωση απαιτήσεων 556.770,19 821.439,93 111.748,49 (927.872,20) 

• Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (397.772,29) (1.519.959,15) (1.598.821,26) 15.895,38 

Μείον :     

• Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (472.163,73) (328.290,63) (316.923,37) (176.556,99) 

• Καταβεβληµένοι φόροι (387.475,08) (521.330,64)  -   -  

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.778.525,35 2.413.848,51 (1.009.355,27) (1.151.452,31) 
     
Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων  -   -   -   -  

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων (1.494.658,07) (2.802.043,44) (5.268,53) (685.547,61) 

Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων παγίων 43.221,95 1.673,17 4.021,95 200,00 
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  -   -   -   -  

Εισπραχθέντα µερίσµατα  -   -  721.176,04 563.108,40 

Τόκοι εισπραχθέντες 22.836,60 41.821,88 782,86 9.308,87 

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.428.599,52) (2.758.548,39) 720.712,32 (112.930,34) 

     
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  -   -   -   -  

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (264.600,00) (264.600,00) (264.600,00) (264.600,00) 

Λήψη δανείων 337.562,50 1.339.651,60 337.562,50 1.351.677,32 

Εξόφληση δανείων (27.731,88) (26.146,83)  -   -  

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια)  -   -   -   -  

Μερίσµατα πληρωθέντα (502.122,35) (1.377.458,24) (4.432,26) (4.082,20) 

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (456.891,73) (328.553,47) 68.530,24 1.082.995,12 

     
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα 1.893.034,10 (673.253,35) (220.112,71) (181.387,53) 

Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 4.919.908,66 5.593.162,01 375.690,02 557.077,55 

Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου 6.812.942,76 4.919.908,66 155.577,31 375.690,02 
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- Στις 10/10/2013 εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και της κατά 100% θυγατρικής της 

εταιρείας " ECOJOULE SOLAR Α.Ε. Παραγωγής και εκµετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες 

πηγές" µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των εταιρειών αυτών και τις διατάξεις των άρθρων 67-68 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 

του Ν. 2166/93 µε λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων στοιχείων της θυγατρικής , όπως αυτά 

εµφανίζονται στο Ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/12/2012. 

Τα συγκριτικά στοιχεία της " Εταιρείας"  αφορούν τα ενοποιηµένα στοιχεία της εταιρείας "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και 

της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας " ECOJOULE SOLAR Α.Ε. Παραγωγής και εκµετάλλευσης ηλεκτρικής 

από ανανεώσιµες πηγές" . Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης της " Εταιρείας"  αφορούν τη συγχωνευµένη 

εταιρεία µετά την συγχώνευση της εταιρείας "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας " 

ECOJOULE SOLAR Α.Ε. Παραγωγής και εκµετάλλευσης ηλεκτρικής από ανανεώσιµες πηγές" 
 

- Οι Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  που παρατίθενται στα επόµενα, αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013. 

 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρία «ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (η ‘’Εταιρία’’) είναι ανώνυµη εταιρία  εγγεγραµµένη στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 15832/06/Β/87/32. Ιδρύθηκε το έτος 1987 

(ΦΕΚ ίδρυσης 2503/8.10.87) µε την εισφορά της καθαρής περιουσίας και µετρητών της εταιρίας 

ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε. Αντικείµενο της ΕΛΒΕ ΑΕ, σήµερα, είναι ο σχεδιασµός, η ραφή και η πώληση επώνυµων (σινιέ) 

έτοιµων ενδυµάτων από  ύφασµα , µετά δε την συγχώνευση της , µε απορρόφηση , της κατά 100% θυγατρικής 

εταιρείας  " ECOJOULE SOLAR Α.Ε." και η παραγωγή και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. 

 Η παραγωγή του τελικού προϊόντος δίνεται εξ’ ολοκλήρου σε τρίτους (φασόν) ενώ οι µετοχές της  είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (κλάδος «Είδη Ενδυµασίας»)  

Η εταιρία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Ελευθερών του Νοµού  Καβάλας (Άγιος Ανδρέας Τ.Κ. 640-07 Καβάλα, 

τηλ. 25940-23600-603, fax 25940-23604) και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι  www.elvesa.gr. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις θυγατρικές της (Ο Όµιλος). 

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να 

ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

∆οµή του Οµίλου 

 Εταιρία  % Συµµετοχής Έδρα       Μέθοδος Ενοποίησης 

ΕΛΒΕ ABEE Μητρική Άγιος Ανδρέας Καβάλα Ολική Ενοποίηση 

CALIN Α.Ε. 50,99% Χαλάνδρι Ολική Ενοποίηση 

ΛΗΤΩ Α.Ε. 
(1)

  28,86% Περιστέρι Ολική Ενοποίηση 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Ε. 25,00% Αθήνα Καθαρή Θέση 
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ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ 
(2)

  49,00% Βουλγαρία Καθαρή Θέση 

LETOSHOP D.O.O BEOGRAD 23,09% Σερβία Ολική Ενοποίηση 
 

(1)  Η εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. ενοποιείται πλήρως επειδή η µητρική εταιρία έχει σύµβαση συνεργασίας µε µέτοχο 

της εταιρείας αυτής που διαθέτει το 31,75% του µετοχικού της κεφαλαίου  και έτσι έχει τη δυνατότητα να 

κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της επιχείρησης. 

 

(2)   Αφορά σε θυγατρική  κατά ποσοστό 80% της θυγατρικής εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.  Η εταιρεία αυτή συστάθηκε 

µέσα στη χρήση 2007 και έκτοτε περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου. 

2.    Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος  

2.1. Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ετήσιες  ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη    χρήση 2013 ( 1 

Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2013 ). Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας , την αρχή του δουλευµένου και  σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (στο εξής ∆ΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς 

και τις διερµηνείες τους , που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαική ΄Ενωση . Όλα τα αναθεωρηµένα η νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή 

στην εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2013 , ελήφθηκαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν 

εφαρµόσιµα. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους ,  µε 

εξαίρεση κάποια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συµµετοχικοί τίτλοι) τα οποία αποτιµήθηκαν στην 

εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στην καθαρή θέση . 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2013 , έχει γίνει µε τις ίδιες λογιστικές αρχές 

που εφαρµόσθηκαν και κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2012 . Η 

επίδραση από την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 από 1.1.2013 , το οποίο έχει αναδροµική ισχύ , στα 

κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων περιόδων του οµίλου παρατίθεται στην σηµείωση 

6.21. 

Στις 10/10/2013 εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και της κατά 100% θυγατρικής της 

εταιρείας " ECOJOULE SOLAR Α.Ε. Παραγωγής και εκµετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες 

πηγές" µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των εταιρειών αυτών και τις διατάξεις των άρθρων 67-68 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 

του Ν. 2166/93 µε λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων στοιχείων της θυγατρικής , όπως αυτά 

εµφανίζονται στο Ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/12/2012. 

Τα συγκριτικά στοιχεία της " Εταιρείας"  αφορούν τα ενοποιηµένα στοιχεία της εταιρείας "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και 

της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας " ECOJOULE SOLAR Α.Ε. Παραγωγής και εκµετάλλευσης ηλεκτρικής 

από ανανεώσιµες πηγές" . Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης της " Εταιρείας"  αφορούντη συγχωνευµένη 

εταιρεία µετά την συγχώνευση της εταιρείας "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας " 

ECOJOULE SOLAR Α.Ε. Παραγωγής και εκµετάλλευσης ηλεκτρικής από ανανεώσιµες πηγές" 
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2.2. Χρήση εκτιµήσεων. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών 

εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών , που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων , τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά των εσόδων και 

εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 

γνώση της ∆ιοίκησης της εταιρείας , τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις 

εκτιµήσεις αυτές (βλέπε παρακάτω σηµείωση υπ΄αριθµ. 4). 

 

2.3   Νέα πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για 

τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από την 

εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2013 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Παρουσίαση  των  στοιχείων  των  

λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο οµάδες, 

ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 

Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της 

Εταιρείας και του Οµίλου. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση  υποκείµενων  περιουσιακών  

στοιχείων» 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η 

ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη 

µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο 

πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό 

φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας  και του Οµίλου.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 

εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

(προγράµµατα καθορισµένων παροχών - «µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 

αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα 

σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 

συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις 

επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19  απαιτεί αναδροµική 
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εφαρµογή και η επίδραση από την  υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σηµείωση  6.21 των οικονοµικών 

καταστάσεων 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – Σοβαρός  

υπερπληθωρισµός  και  άρση  καθορισµένων ηµεροµηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  φορά» 

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 

σύµφωνα µε την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το λειτουργικό της νόµισµα 

είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι 

συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει 

χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την 

«οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία  µετάβασης στα ∆ΠΧΑ και να 

χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην 

περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η 

εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που 

προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης 

στα ∆ΠΧΑ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια» 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα 

µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις 

απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της 

µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική 

χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα 

∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την 

ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. 

Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή 

∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την 

προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των 

δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

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 
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τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  

και του Οµίλου. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα 

αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

µεταλλευτικά κοιτάσµατα.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον Μάιο 

του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από µία 

φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να 

εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι 

µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη 

µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως 

πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους 

µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 

2014 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  και τον Όµιλο   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά 

για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η  Εταιρεία  και ο Όµιλος δεν έχει 

εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις .  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 

και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και 

επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το 

Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθµισης. 

Σε  επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την αποµείωση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία  και ο Όµιλος βρίσκονται  στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 

∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία  και ο Όµιλος  δεν µπορούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 9 

νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν 

θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 µε  

την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξετάζουν τις 

επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  

 
Τον Μάιο του 2011 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές 

καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες 

οντότητες» και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το  αργότερο,  από  την  

ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού τους έτους που αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου 2014 ή µετά από 

αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Ο Όµιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
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∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» .Τα 

δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις 

σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 αυτές ορίζονται στο 

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό κοινό έλεγχο». 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 

απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 

στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για 

το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, 

όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες 

οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο 

ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) 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. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες 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 
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ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). 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. 

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση 

όσον αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται 

συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που 

σχετίζονται µε µη  ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την 

απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. 

Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν µια εξαίρεση 

από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 

Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται 

στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η 

διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Οµίλου). 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου 

ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των 

αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος 

διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση  στις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρείας  και του Οµίλου. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» -Ανανέωση 

παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, 

το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο κεντρικό 

αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να  έχει επίπτωση  στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  

και του Οµίλου. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» - «Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την υπηρεσία 

θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το ποσό των 
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εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 δύο κύκλους 

περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας  και του Οµίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται 

ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν µέρος του 

ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των κριτηρίων 

συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει µόνο συµφωνίες του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας 

εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν 

αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν 

αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι 

σηµαντικό. 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 

αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος 

της οικονοµικής οντότητας. 

∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη 

λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής 

αξίας. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., 

έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής  ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει 

νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το 

νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να 

εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση της 

ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 

στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση. 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της συνένωσης 

επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως 

αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων 

ξεχωριστά. 
 

 

2.4   Ενοποίηση – Αποτίµηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων 

(α) Θυγατρικές 

Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος της απόκτησης 

µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων που 

εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν 

κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν µια επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις 

εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι 

µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα 

στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιριών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη 

αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι ίδιες µε 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. 

(β) Συγγενείς 
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Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), µε τα ποσοστά συµµετοχής να 

κυµαίνονται από 20 – 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται µε την 

µέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε 

συγγενείς περιλαµβάνει και την υπεραξία µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Το µερίδιο του οµίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζηµίες των συγγενών επιχειρήσεων µετά την απόκτηση 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ αυτό επί των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την απόκτηση, 

καταχωρείται στα αποθεµατικά. Όλες αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην 

περίπτωση που το µερίδιο του οµίλου  επί των ζηµιών µιας συγγενούς εξισωθεί µε το δικαίωµα συµµετοχής 

στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω 

δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς.  

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές  εταιρείες στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία τους  και οι συγγενείς εταιρίες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες αποµείωσης.  

2.5   Πληροφόρηση κατά τοµέα. 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 

άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας , ορίζεται µια γεωγραφική περιοχή , στην οποία 

παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

άλλες περιοχές. 

2.6   Συναλλαγµατικές µετατροπές 

▪  Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 

Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της µητρικής εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το ευρώ , κατά 

συνέπεια και οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ. 

▪  Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική 

ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και των 

ενδιάµεσων λογιστικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι 

εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά 

την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 

2.7   Ενσώµατα  πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει 

όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως για τα γήπεδα και τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις  λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01-01-2004, η οποία και προσδιορίσθηκε από 

ανεξάρτητους εκτιµητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 

ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και 

το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα, όταν γίνονται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται 

µε την σταθερή µέθοδο, µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

     

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων υπολογίζονται σε σχέση 

µε την αξία κτήσεως σε 20%. Για τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειµµατικές 

αξίες. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 

2.8     Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε ακίνητα που κατέχονται µε σκοπό την απόκτηση µισθωµάτων και 

κερδών από υπεραξίες. Αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις.  Το κόστος κτήσεως 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως για τα 

γήπεδα και τις κτιριακές εγκαταστάσεις  λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01-01-2004, η οποία και 

προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της 

λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν γίνονται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των κτιρίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο, µέσα στη 

ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Μόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις     29  χρόνια 
 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων υπολογίζονται σε σχέση 

µε την αξία κτήσεως σε 20%. 

 

2.9     Υπεραξία 

Η  υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση µιας θυγατρικής η µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής 

µονάδας αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του κόστους της απόκτησης , πάνω από την συµµετοχή του 

Οµίλου στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων , των υποχρεώσεων και των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής η της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος , των 

αναγνωρισµένων κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία αρχικά αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό 

Μόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις     35 χρόνια 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων                                      5-20 χρόνια 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 6 - 8 χρόνια 

Κτιριακές και µηχανολ. εγκαταστάσεις φωτοβολταικού σταθµού 20 χρόνια 

Μεταφορικά µέσα 5 - 7 χρόνια 

Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3 - 5 χρόνια 

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός 5 -10 χρόνια 
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στοιχείο στο κόστος και µεταγενέστερα επιµετράται στο κόστος µειωµένο µε οποιεσδήποτε συσσωρευµένες 

ζηµίες αποµείωσης. Μια αναγνωρισθείσα ζηµία αποµείωσης για υπεραξία δεν αναστρέφεται σε µια 

µεταγενέστερη περίοδο. Κατά την πώληση θυγατρικής η από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος το 

ποσό της υπεραξίας περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του κέρδους η της ζηµίας που προκύπτει από την 

πώληση. 

 

2.10    Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Οι άδειες λογισµικού 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 κυµαίνεται από 3 έως 

5 χρόνια. 

 

 2.11   Προκαταβαλόµενα ποσά για ενοικίαση καταστηµάτων 

 

Τα καταβαλλόµενα µισθωτικά δικαιώµατα και ο  καταβαλλόµενος  αέρας για την ενοικίαση καταστηµάτων  

θεωρούνται  προκαταβολή και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα αναλογικά µε βάση   την  περίοδο που διαρκεί 

η κάθε µίσθωση , η οποία κυµαίνεται από 6 έως 12 χρόνια. 

 

     2.12    Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άυλων στοιχείων 

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης 

αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζηµιές αποµείωσης 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

 

2.13  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

- Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες 

στα αποτελέσµατα.  

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε σκοπό 

την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 

 

2.14  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση 

 

Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της 

αναπόσβεστης και της εύλογης αξίας µείον τα κόστη που απαιτούνται για την πώληση.  Τα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση εφόσον η αναπόσβεστη αξία τους θα 

ανακτηθεί µέσω πώλησης παρά  τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Αυτή η προυπόθεση θεωρείται ότι ισχύει µόνο 

όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για άµεση πώληση στην 

κατάσταση που βρίσκεται. Η πώληση αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός ενός έτους από την καταχώρηση.      

 2.15   Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του Μέσου Ετήσιου Σταθµικού όρου.  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 
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τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο 

στα αποτελέσµατα. 

     2.16      Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική 

αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το 

ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.  

 

2.17    Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.18      Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά  

 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που 

σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια  κεφάλαια του οµίλου,  µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά 

κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.19     ∆ανεισµός 

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.  
 

2.20  Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος  

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες και τους αναβαλλόµενους 

φόρους. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις η και απαιτήσεις 

προς τις δηµοσιονοµικές αρχές , που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους που αφορούν την τρέχουσα η τις προηγούµενες 

χρήσεις.  Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται , βασιζόµενοι στο φορολογικό 

κέρδος της χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

του διακανονισµού των υποχρεώσεων.  
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Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά 

το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 

2.21   Παροχές σε εργαζόµενους 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που το 

ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών , το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως στοιχείο 

του ενεργητικού , µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών η 

σε επιστροφή. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των 

µελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, όπως αυτές έχουν 

συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής.  Για την 

προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το 

δουλευµένο κόστος των παροχών αυτών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 

2.22     Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν ο όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα 

γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης.  Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται , εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονοµικών ωφελειών η εκροών 

πόρων , αντίστοιχα. 

 

2.23    Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού η άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της 

αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά των 

αντίστοιχων εξόδων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο Παθητικό ως 

έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια  ζωής των σχετικών 

παγίων. 
 

2.24     Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους 

ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

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

(γ) Έσοδα από δικαιώµατα. 

Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών 

συµβάσεων. 

(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδο, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται 

από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 

(ε) Έξοδα  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δουλευµένη βάση. 
 

2.25      Μισθώσεις 

Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου ο όµιλος έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται 

κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων 

παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και 

στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη 

υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, 

περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια 

που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται 

από την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της µίσθωσης. Στις λειτουργικές µισθώσεις τα µισθώµατα καταχωρούνται 

ως έξοδα στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο στη βάση του δουλευµένου. 
 

2.26    Κόστος δανεισµού 

Το κόστος του δανεισµού καταχωρείται στα αποτελέσµατα στη χρήση µέσα στην οποία προκύπτει. 

 

2.27      ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις ατοµικές και ενοποιηµένες όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

2.28      Συνένωση συµφερόντων-Συγχώνευση εταιρειών 

Για την συγχώνευση των εταιρειών  "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και " ECOJOULE SOLAR Α.Ε. Παραγωγής και 

εκµετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές"  ακολουθήθηκε η µέθοδος της συνένωσης 

συµφερόντων , λόγω του ότι η απορροφόµενη ήταν 100% θυγατρική της απορροφώσας. Συνεπώς τα στοιχεία 

ενεργητικού , παθητικού όπως και των αποτελεσµάτων της απορροφώσας εταιρείας έχουν αναπροσαρµοσθεί 

για να περιλαµβάνουν τα κονδύλια των δύο εταιρειών σαν να ήταν µία ενιαία εταιρεία από 1.1.2012.  

 

2.29   ∆ιαχείριση Κεφαλαίου 

 

Πολιτική του οµίλου  είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ µέρους 

των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική του ανάπτυξη. 
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Η ∆ιοίκηση του οµίλου παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή της διάρθρωση καθώς και το κόστος και 

τους κινδύνους για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια έχει ως 

ακολούθως:  

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 2.607.052,40 696.859,43 2.605.959,93 667.777,59 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 1.045.718,99 2.646.081,34 1.017.730,87 2.618.350,71 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα -6.812.942,76 -4.919.908,66 -155.577,31 -375.690,02 

Καθαρό χρέος -3.160.171,37 -1.576.967,89 3.468.113,49 2.910.438,28 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 23.692.533,31 23.594.924,12 21.918.229,04 23.417.820,40 

     
Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια 
κεφάλαια -0,133 -0,067 0,158 0,124 

 

Από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί ανωνύµων Εταιρειών ( Κ.Ν. 2190/1920 )  , επιβάλλονται περιορισµοί σε 

σχέση µε τα  ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής : 

 

- Η απόκτηση ιδίων µετοχών ,µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους στους 

εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει 

ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου 

προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.  

- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , καταστεί κατώτερο του 1/2 του µετοχικού 

κεφαλαίου το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι 

µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

- Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η 

γενική συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από 

αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

- Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών ,προς σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού 

, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση ,προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν 

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέο. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού 

καθίσταται προαιρετικός , όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

- Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά , και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών 

κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους ,είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, 

αν έτσι αποφασιστεί από την γενική συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή ,το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον 

ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού 

προς κεφαλαιοποίηση ,εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους 
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δικαιούχους µετόχους. Τέλος µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου , η 

Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

Ο Όµιλος συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε 

τα ίδια κεφάλαια.   

 

 3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου – Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Οι δραστηριότητες του οµίλου και της εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους , 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων , πιστωτικών κινδύνων και 

κινδύνων ρευστότητας. Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα , 

συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις του οµίλου γίνονται είτε λιανικώς ,   οι οποίες διακανονίζονται τοις µετρητοίς ή µέσω πιστωτικών 

καρτών µε σχεδόν µηδενικό κίνδυνο απωλειών, είτε χονδρικώς,  µε χορήγηση σχετικής πίστωσης (σε ανοικτό 

λογαριασµό ή µε τη λήψη µεταχρονολογηµένων επιταγών). 

Έτσι, ο πιστωτικός κίνδυνος του οµίλου προέρχεται κυρίως από τη φερεγγυότητα των πελατών χονδρικής και 

από το εύρος της κατανοµής του κινδύνου αυτού σε µεγάλο αριθµό πελατών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου είναι περιορισµένος και κατανεµηµένος 

σε µεγάλο αριθµό πελατών, δεδοµένου ότι κανένας από τους πελάτες του δεν ξεπέρασε µέσα στο 2013 σε 

πωλήσεις το 10% των πωλήσεων του Οµίλου, όπως επίσης και κανένας πελάτης του δεν είχε υπόλοιπο κατά 

την 31.12.2013 που να ξεπερνούσε το 10% του συνόλου των εµπορικών απαιτήσεων του οµίλου. 

Εξ’ άλλου, στα πλαίσια της πιστωτικής πολιτικής του Οµίλου, διερευνάται σε µόνιµη βάση η πιστοληπτική 

ικανότητα, η φερεγγυότητα και η εν γένει οικονοµική συµπεριφορά κάθε νέου πελάτη και επικαιροποιούνται τα 

αντίστοιχα στοιχεία των παλαιών πελατών, δεδοµένα µε βάση τα οποία καθορίζονται ανάλογα και µε τις 

τρέχουσες συνθήκες  της αγοράς, τα πιστωτικά όρια, οι όροι πωλήσεων, εισπράξεων, οι απαιτούµενες 

εγγυήσεις κ.α.. 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναµία του οµίλου να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του 

υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας του οµίλου βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, τόσο λόγω 

της ύπαρξης σηµαντικών ταµειακών διαθεσίµων όσο και λόγω της διαθεσιµότητας επαρκών τραπεζικών 

πιστωτικών ορίων. 

γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 

Με εξαίρεση τις καταθέσεις σε λογαριασµούς  προθεσµίας στις τράπεζες, ο όµιλος δεν έχει άλλα τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία, συνεπώς ο κίνδυνος ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων περιορίζεται σε 

αυτές τις καταθέσεις. 

Τα δάνεια του οµίλου, το οποία αφορούν αποκλειστικά στη µητρική εταιρεία, έχουν συναφθεί µε µεταβλητό 

επιτόκιο και ως εκ τούτου υπόκεινται σε κίνδυνο ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων. Ο όµιλος δεν 

κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων επιτοκίου. 

(δ) Κίνδυνος συναλλάγµατος 

Ο Όµιλος έχει περιορισµένες συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος από τις 

διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο όµιλος δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 
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προϊόντων συναλλάγµατος. 

4.     Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και  κρίσεις της  ∆ιοικήσεως. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προυποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών , που 

ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των 

εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής 

κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών 

στοιχείων , αποµείωση αξίας αποθεµάτων και απαιτήσεων , υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, 

ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις  και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγµατικά µελλοντικά 

αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις .Οι παραπάνω εκτιµήσεις και παραδοχές 

της ∆ιοικήσεως  είναι υπό συνεχή επανεξέταση  και επαναξιολόγηση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις 

εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. 

∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 

µήνες. 

Σηµειώνεται σχετικά ότι στην χρήση 2013 οι εκτιµήσεις και παραδοχές της ∆ιοίκησης θυγατρικής εταιρείας 

αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή ορισµένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων επανεξετάσθηκαν και 

επαναξιολογήθηκαν µε βάση τις υφιστάµενες κατά την 31/12/2013 συνθήκες της αγοράς.  

Συγκεκριµένα επιµηκύνθηκε η ωφέλιµη ζωή ορισµένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (επενδύσεις σε 

ακίνητα τρίτων , έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός κτλ). 

 

5.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

5α.  Πληροφόρηση για το κέρδος η τη ζηµία , τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί Τοµείς” από 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΠΧΑ 8 προβλέπει οι 

λειτουργικοί τοµείς να προσδιορίζονται στη βάση των εσωτερικών αναφορών και διαδικασιών του Οµίλου για τα 

στοιχεία του Οµίλου που ελέγχονται και αναθεωρούνται σε τακτική βάση από την  διοίκηση του , που 

αποφασίζει για τον επιµερισµό των πόρων ανά τοµέα και που κρίνει την απόδοσή του.  

 Οι βασικές δραστηριότητες του Οµίλου µετά την απορρόφηση από την εταιρεία στις 10/10/2013 , της 

αποκτηθείσας στην προηγούµενη χρήση θυγατρικής εταιρείας ECOJOULE SOLAR AE η οποία έχει σαν 

αντικείµενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές , διαχωρίζονται σε τέσσερις  

επιχειρηµατικούς τοµείς. 

α) παραγωγή και εµπορία  ετοίµων ενδυµάτων . 

β) εµπορία  εσωρούχων ,   µαγιό , καλτσών κ.τ.λ. 

γ)  εµπορία   παιδικών και βρεφικών ειδών κ.τ.λ.  

δ) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε ανάλυση ανά τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 
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Περίοδος 1/1-31/12/2013 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Παραγωγή και 
εµπορία 
ετοίµων 

ενδυµάτων 

Εµπορία 
εσωρούχων, 

µαγιό , 
καλτσών κτλ 

Εµπορία ειδών 
µπε-µπε , 

παιδικών ειδών 
κτλ 

Παραγωγή 
ηλεκτρικής 

ενέργειας από 
ανανεώσιµες 

πηγές Απαλείψεις Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 3.383.341,63 38.962.784,86 17.378.020,62 1.004.688,13  60.728.835,24 

Έσοδα από άλλους λειτουργικούς 
τοµείς  -   -   -   -     -  

Σύνολο πωλήσεων 3.383.341,63 38.962.784,86 17.378.020,62 1.004.688,13  -  60.728.835,24 

Κόστος πωλήσεων (2.556.128,82) (22.832.627,55) (10.717.512,61)  -    (36.106.268,98) 

Μικτό κέρδος  827.212,81 16.130.157,31 6.660.508,01 1.004.688,13  -  24.622.566,26 

Άλλα έσοδα 95.585,10 811.537,93 318.791,26  -   1.225.914,29 

Έξοδα διαθέσεως (704.068,74) (11.641.804,26) (7.210.020,71)  -   (19.555.893,71) 

Έξοδα διοικήσεως (181.050,17) (2.188.792,32) (402.048,28) (643.746,46)  (3.415.637,23) 

Άλλα έξοδα (1.001.844,79) (79.960,52) (33.085,24)  -   (1.114.890,55) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (174.443,63) (132.033,84) (23.206,52) (143.613,80)  (473.297,79) 

Κέρδη-ζηµίες από συγγενείς 
επιχειρήσεις (2.161,40)  -   -   -    (2.161,40) 

Κέρδος-Ζηµία πρό φόρων (1.140.770,82) 2.899.104,30 (689.061,48) 217.327,87  -  1.286.599,87 

Φόρος εισοδήµατος      (597.596,20) 

Κέρδη µετά από φόρους      689.003,67 

       

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       

Προσθήκες παγίων  -  1.194.639,97 242.532,48 1.025,65  1.438.198,10 

Αποσβέσεις παγίων 96.600,30 850.006,54 576.248,22 109.760,83  1.632.615,89 
       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Στοιχεία ενεργητικού (πλην 
συµµετοχών) 10.851.377,04 20.801.193,02 13.076.528,90 2.873.695,12  47.602.794,08 

Συνδεδεµένες εταιρείες 1.016.187,42    -   1.016.187,42 

Συµµετοχές 14.678.798,18    -  (14.678.798,18)  -  

Σύνολο Ενεργητικού 26.546.362,64 20.801.193,02 13.076.528,90 2.873.695,12 (14.678.798,18) 48.618.981,50 

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Σύνολο υποχρεώσεων 4.101.815,65 13.547.091,45 7.225.088,69 52.452,40   24.926.448,19 
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Περίοδος 1/1-31/12/2012       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Παραγωγή και 
εµπορία 
ετοίµων 

ενδυµάτων 

Εµπορία 
εσωρούχων, 

µαγιό , 
καλτσών κτλ 

Εµπορία ειδών 
µπε-µπε , 

παιδικών ειδών 
κτλ 

Παραγωγή 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

από 
ανανεώσιµες 

πηγές Απαλείψεις Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς 
πελάτες 2.805.525,03 35.283.598,80 18.523.694,91   56.612.818,74 

Έσοδα από άλλους 
λειτουργικούς τοµείς  -   -   -       -  

Σύνολο πωλήσεων 2.805.525,03 35.283.598,80 18.523.694,91  -   -  56.612.818,74 

Κόστος πωλήσεων (2.468.832,57) (21.108.038,02) (11.172.984,15)     (34.749.854,74) 

Μικτό κέρδος  336.692,46 14.175.560,78 7.350.710,76  -   -  21.862.964,00 

Άλλα έσοδα 245.903,22 1.082.844,85 420.943,00 8,08  1.749.699,15 

Έξοδα διαθέσεως (745.345,13) (10.765.929,58) (6.968.010,44)   (18.479.285,15) 

Έξοδα διοικήσεως (248.866,40) (1.588.813,45) (583.955,83) (15.111,76)  (2.436.747,44) 

Άλλα έξοδα (395.300,46) (490.445,39) (18.246,54) (39,73)  (904.032,12) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (176.556,99) (107.479,15) (56.280,21)   (340.316,35) 

Κέρδη-ζηµίες από συγγενείς 
επιχειρήσεις           (1.418,05) 

Κέρδος-Ζηµία πρό φόρων (983.473,30) 2.305.738,06 145.160,74 (15.143,41)  -  1.450.864,04 

Φόρος εισοδήµατος      (683.261,00) 

Κέρδη µετά από φόρους      767.603,04 

       

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       

Προσθήκες παγίων 4.169,79 1.105.115,09 867.691,34 2.194.272,66  -  4.171.248,88 

Αποσβέσεις παγίων 110.552,33 840.461,43 744.416,14   -  1.695.429,90 

       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Στοιχεία ενεργητικού (πλην 
συµµετοχών) 14.312.399,07 17.537.189,76 14.176.750,26 2.402.071,86 (1.400.306,00) 47.028.104,95 

Συνδεδεµένες εταιρείες 1.018.348,82  -   -    -  1.018.348,82 

Συµµετοχές 15.219.798,18  -   -   (15.219.798,18)  -  

Σύνολο Ενεργητικού 30.550.546,07 17.537.189,76 14.176.750,26 2.402.071,86 (16.620.104,18) 48.046.453,77 

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Σύνολο υποχρεώσεων 3.978.396,02 11.653.195,62 7.820.477,20 2.399.766,81 (1.400.306,00) 24.451.529,65 
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5β. Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

Οι γεωγραφικοί   τοµείς   του   οµίλου λειτουργούν ουσιαστικά σε δύο γεωγραφικές περιοχές  ( Ελλάδα και 

Εξωτερικό ) και διευθύνονται από την έδρα  .   

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αφορούν κυρίως σε πωλήσεις σε χώρες της Ευρώπης. 

Τα έσοδα  κατανέµονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κατωτέρω : 

 

 Ο όµιλος 

1/1-31/12/2013 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 55.791.138,07 1.983.522,26 57.774.660,33 

Πωλήσεις Προιόντων 1.202.635,72 1.542.351,79 2.744.987,51 

Πωλήσεις υπηρεσιών 3.720,00 205.467,40 209.187,40 

Σύνολο 56.997.493,79 3.731.341,45 60.728.835,24 

    

1/1-31/12/2012 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 53.133.866,09 1.666.706,63 54.800.572,72 

Πωλήσεις Προιόντων 424.369,91 1.272.235,87 1.696.605,78 

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.054,64 114.585,60 115.640,24 

Σύνολο 53.559.290,64 3.053.528,10 56.612.818,74 

    

 Η εταιρεία 

1/1-31/12/2013 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 888.394,54 549.180,31 1.437.574,85 

Πωλήσεις Προιόντων 1.202.635,72 1.542.351,79 2.744.987,51 

Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 205.467,40 205.467,40 

Σύνολο 2.091.030,26 2.296.999,50 4.388.029,76 

    

1/1-31/12/2012 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 654.414,95 338.864,06 993.279,01 

Πωλήσεις Προιόντων 424.369,91 1.272.235,87 1.696.605,78 

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.054,64 114.585,60 115.640,24 

Σύνολο 1.079.839,50 1.725.685,53 2.805.525,03 

 
 

Το σύνολο των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του οµίλου   βρίσκονται  στην Ελλάδα µε 

εξαίρεση µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ  138.511,95 που βρίσκονται στην Σερβία. 

 

6. Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Οικονοµικών     Καταστάσεων 

6.1   Ενσώµατα πάγια 

Οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις στον όµιλο κατά την περίοδο 1/1-31/12/2013 ανήλθαν στο ποσό 

ευρώ 1.438.198,10 και αφορούν κυρίως σε διαµορφώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων 

(µισθωµένα καταστήµατα λιανικής πώλησης ) και  σε  αγορές  επίπλων και λοιπού εξοπλισµού .  
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Τα κονδύλια ''Λοιπές κινήσεις''  , στις καταστάσεις ανάλυσης της κίνησης των ενσώµατων παγίων που 

ακολουθούν , για την περίοδο 1/1-31/12/2013  αφορούν , κυρίως , σε διαγραφές πλήρως αποσβεσθέντων 

προσθηκών σε ακίνητα τρίτων . 

 

 

Τα κονδύλια ''Λοιπές κινήσεις''  , στις καταστάσεις ανάλυσης της κίνησης των ενσώµατων παγίων που 

ακολουθούν , για την περίοδο 1/1-31/12/2012 αναφορικά µε την µητρική εταιρεία αφορούν σε διαγραφές 

πλήρως αποσβεσθέντων προσθηκών σε ακίνητα τρίτων και για τον όµιλο αφενός µεν στις ως άνω διαγραφές 

της µητρικής εταιρείας καθώς και σε διαγραφές της θυγατρικής εταιρείας  CALIN A.E. από την καταστροφή δύο 

καταστηµάτων της επί της οδού Σταδίου κατά τις ταραχές που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2012 στο κέντρο της 

Αθήνας. 

           Η κίνηση των Ενσώµατων Πάγιων Περιουσιακών στοιχείων στην χρήση 2013 (1.1.2013–31.12.2013) και 

στην προηγούµενη χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) έχει ως εξής : 

 

Ο όµιλος 

31/12/2013        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013 60.996,00 11.351.357,77 826.956,82 325.486,30 6.575.628,92 2.234.533,09 21.374.958,90 

Προσθήκες περιόδου  -  833.479,94 1.486,57 3.330,30 637.821,30 (37.920,00) 1.438.198,10 

Μεταφορές  -  391.305,00 1.802.967,66  -   -  (2.194.272,66)  -  

Πωλήσεις περιόδου  -   -  (469,55) (118.348,53) (1.085,37)  -  (119.903,45) 

Λοιπές κινήσεις  -  (456.155,42) (12.428,91) (95,00) (54.455,82)  -  (523.135,15) 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής  -  (2.345,03) (154,10)  -  (136,89)  -  (2.636,02) 

Υπόλοιπο 31/12/2013 60.996,00 12.117.642,25 2.618.358,49 210.373,07 7.157.772,14 2.340,43 22.167.482,38 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις      (1.570.625,83) 

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013  -  (5.456.279,73) (755.258,46) (184.170,43) (4.381.571,92)  -  (10.777.280,54) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (747.757,91) (96.959,27) (26.762,10) (699.146,55)  -  (1.570.625,83) 

Πωλήσεις περιόδου  -   -  95,71 92.465,04 1.085,36  -  93.646,11 

Λοιπές κινήσεις  -  456.155,20 (36.345,95) (122,74) 51.803,23  -  471.489,74 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής  -  1.546,10 79,15  -  115,43  -  1.740,69 

Υπόλοιπο 31/12/2013  -  (5.746.336,34) (888.388,82) (118.590,23) (5.027.714,45)  -  (11.781.029,84) 

        

Αναπ. Αξία 31/12/2013 60.996,00 6.371.305,92 1.729.969,66 91.782,84 2.130.057,69 2.340,43 10.386.452,54 
        

31/12/2012        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 60.996,00 10.821.317,11 824.431,61 323.385,33 5.652.755,26 2.340,43 17.685.225,74 

Προσθήκες περιόδου  -  903.421,77 5.543,57 5.480,98 1.024.609,90 2.232.192,66 4.171.248,88 
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Πωλήσεις περιόδου  -   -   -  (3.480,01) (1.085,37)  -  (4.565,38) 

Λοιπές κινήσεις  -  (348.197,53)  -   -  (100.686,28)  -  (448.883,81) 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής  -  (25.183,59) (1.655,35)  -  (1.330,61)  -  (28.169,54) 

Υπόλοιπο 31/12/2012 60.996,00 11.351.357,77 828.319,83 325.386,30 6.574.262,90 2.234.533,09 21.374.855,89 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις      (1.633.439,84) 

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  -  (4.966.477,41) (745.800,30) (154.001,74) (3.643.717,39)  -  (9.509.996,84) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (786.323,43) (10.130,98) (32.473,85) (804.511,58)  -  (1.633.439,84) 

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -  2.405,16 1.085,36  -  3.490,52 

Λοιπές κινήσεις  -  281.302,59  -   -  64.467,11  -  345.769,70 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής  -  15.218,52 672,82  -  1.104,58  -  16.995,93 

Υπόλοιπο 31/12/2012  -  (5.456.279,73) (755.258,46) (184.070,43) (4.381.571,92)  -  (10.777.180,54) 

        

Αναπ. Αξία 31/12/2012 60.996,00 5.895.078,04 73.061,37 141.315,87 2.192.690,98 2.234.533,09 10.597.675,35 
 

 

Η εταιρεία 

31/12/2013        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013 60.996,00 511.436,00 779.971,76 134.333,34 729.922,36 2.196.613,09 4.413.272,55 

Προσθήκες περιόδου  -   -  343,89  -  681,76  -  1.025,65 

Πωλήσεις περιόδου  -   -  (469,55) (80.704,33) (1.085,37)  -  (82.259,25) 

Λοιπές κινήσεις  -  (352.713,82) (12.428,91)  -  (54.455,79)  -  (419.598,52) 

Μεταφορές  -  391.305,00 1.802.967,66  -   -  (2.194.272,66)  -  

Υπόλοιπο 31/12/2013 60.996,00 550.027,18 2.570.384,85 53.629,01 675.062,96 2.340,43 3.912.440,43 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013  -  (381.841,96) (724.895,24) (113.436,00) (695.044,53)  -  (1.915.217,73) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (34.222,32) (92.481,57) (2.855,00) (14.812,18)  -  (144.371,07) 

Πωλήσεις περιόδου  -   -  95,71 80.704,32 1.085,36  -  81.885,39 

Λοιπές κινήσεις  -  352.713,60 (36.345,95) (147,53) 51.803,23  -  368.023,35 

Υπόλοιπο 31/12/2013  -  (63.350,68) (853.627,05) (35.734,21) (656.968,12)  -  (1.609.680,06) 

        

Αναπ. Αξία 31/12/2013 60.996,00 486.676,50 1.716.757,80 17.894,80 18.094,84 2.340,43 2.302.760,37 

        

31/12/2012        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 60.996,00 690.964,07 778.835,17 134.233,34 727.974,53 2.196.613,09 4.589.616,20 
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Προσθήκες περιόδου  -   -  1.136,59  -  3.033,20  -  4.169,79 

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -   -  (1.085,37)  -  (1.085,37) 

Λοιπές κινήσεις  -  (179.528,07)  -   -   -   -  (179.528,07) 

Υπόλοιπο 31/12/2012 60.996,00 511.436,00 779.971,76 134.233,34 729.922,36 2.196.613,09 4.413.172,55 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  -  (544.657,15) (719.126,85) (109.053,50) (674.331,33)  -  (2.047.168,83) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (16.712,82) (5.768,39) (4.282,50) (21.798,56)  -  (48.562,27) 

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -   -  1.085,36  -  1.085,36 

Λοιπές κινήσεις  -  179.528,01  -   -   -   -  179.528,01 

Υπόλοιπο 31/12/2012  -  (381.841,96) (724.895,24) (113.336,00) (695.044,53)  -  (1.915.117,73) 

        

Αναπ. Αξία 31/12/2012 60.996,00 129.594,04 55.076,52 20.897,34 34.877,83 2.196.613,09 2.498.054,82 

 

6.2  Επενδύσεις σε ακίνητα 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013       

Κόστος Γήπεδα Κτίρια Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

Υπόλοιπο 31/12/2013 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

       
Σωρευµένες 
αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013  -  (448.030,33) (448.030,33)  -  (448.030,33) (448.030,33) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (61.990,06) (61.990,06)  -  (61.990,06) (61.990,06) 

Υπόλοιπο 31/12/2013  -  (510.020,39) (510.020,39)  -  (510.020,39) (510.020,39) 

       

Αναπ. Αξία 31/12/2013 1.703.480,16 1.684.424,45 3.387.904,61 1.703.480,16 1.684.424,45 3.387.904,61 

       

31/12/2012       

Κόστος Γήπεδα Κτίρια Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

Υπόλοιπο 31/12/2012 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

       
Σωρευµένες 
αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  -  (386.040,27) (386.040,27)  -  (386.040,27) (386.040,27) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (61.990,06) (61.990,06)  -  (61.990,06) (61.990,06) 

Υπόλοιπο 31/12/2012  -  (448.030,33) (448.030,33)  -  (448.030,33) (448.030,33) 
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Αναπ. Αξία 31/12/2012 1.703.480,16 1.746.414,51 3.449.894,67 1.703.480,16 1.746.414,51 3.449.894,67 

 

 

 

6.3  Υπεραξία επιχείρησης 

Αφορά στην υπεραξία ποσού ευρώ 168.654,88 που προέκυψε κατά την χρήση 2006 από την εξαγορά 

πρόσθετου ποσοστού 4,86333 % της θυγατρικής εταιρείας ΛΗΤΩ ΑΕ . Ο όµιλος εξετάζει την υπεραξία για 

τυχόν µείωση της αξίας της και δεν έχει προκύψει ανάγκη αποµείωσης της . 

 

6.4   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Ανάλυση : 
Ο όµιλος     
31/12/2013 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

∆ικαίωµα     
χρήσης γης 

Άδεια λειτουργίας 
φωτοβολταικού 

πάρκου Σύνολο 

Κόστος     

Υπόλοιπο έναρξης 1.197.203,36 55.890,39 526.595,81 1.779.689,56 
Προσθήκες  59.583,08  -   -  59.583,08 
Μειώσεις  (66.098,59)  -   -  (66.098,59) 
Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής (167,37)  -   -  (167,37) 

Υπόλοιπο  λήξης 1.190.520,48 55.890,39 526.595,81 1.773.006,68 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
Υπόλοιπο έναρξης (945.646,86)  -   -  (945.646,86) 
Αποσβέσεις  (130.410,40) (2.794,52) (26.379,80) (159.584,72) 
Μειώσεις 66.098,59  -   -  66.098,59 
Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής 160,57  -   -  160,57 

Υπόλοιπο λήξης (1.009.798,11) (2.794,52) (26.379,80) (1.038.972,43) 

     
Αναπόσβεστη αξία 180.722,37 53.095,87 500.216,01 734.034,25 

     
 

31/12/2012 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
∆ικαίωµα     

χρήσης γης 

Άδεια λειτουργίας 
φωτοβολταικού 

πάρκου Σύνολο 

Κόστος     

Υπόλοιπο έναρξης 1.047.473,69  -   -  1.047.473,69 
Προσθήκες  154.169,41 55.890,39 526.595,81 736.655,61 
Μειώσεις  (2.549,44)  -   -  (2.549,44) 
Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής (1.890,30)  -   -  (1.890,30) 

Υπόλοιπο  λήξης 1.197.203,36 55.890,39 526.595,81 1.779.689,56 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
Υπόλοιπο έναρξης (807.772,57)  -   -  (807.772,57) 
Αποσβέσεις  (141.282,42)  -   -  (141.282,42) 
Μειώσεις 1.822,20  -   -  1.822,20 
Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής 1.585,93  -   -  1.585,93 

Υπόλοιπο λήξης (945.646,86)  -   -  (945.646,86) 

     
Αναπόσβεστη αξία 251.556,50 55.890,39 526.595,81 834.042,70 

 

Η Εταιρεία     
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31/12/2013 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
∆ικαίωµα     

χρήσης γης 

Άδεια λειτουργίας 
φωτοβολταικού 

πάρκου Σύνολο 

Κόστος     

Υπόλοιπο έναρξης 72.200,32 55.890,39 526.595,81 654.686,52 
Προσθήκες  7.366,01  -   -  7.366,01 

Μειώσεις  (66.098,59)  -   -  (66.098,59) 

Υπόλοιπο  λήξης 13.467,74 55.890,39 526.595,81 595.953,94 

     

Σωρευµένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο έναρξης (66.098,59)  -   -  (66.098,59) 

Αποσβέσεις  (3.759,61) (2.794,52) (26.379,80) (32.933,93) 

Μειώσεις 66.098,59  -   -  66.098,59 

Υπόλοιπο λήξης (3.759,61) (2.794,52) (26.379,80) (32.933,93) 

     

Αναπόσβεστη αξία 9.708,13 53.095,87 500.216,01 563.020,01 

     

 
31/12/2012 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

∆ικαίωµα     
χρήσης γης 

Άδεια λειτουργίας 
φωτοβολταικού 

πάρκου Σύνολο 

Κόστος     

Υπόλοιπο έναρξης 61.720,32  -   -  61.720,32 

Προσθήκες  10.480,00 55.890,39 526.595,81 592.966,20 

Υπόλοιπο  λήξης 72.200,32 55.890,39 526.595,81 654.686,52 

     

Σωρευµένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο έναρξης (60.940,15)  -   -  (60.940,15) 

Αποσβέσεις  (5.158,44)  -   -  (5.158,44) 

Υπόλοιπο λήξης (66.098,59)  -   -  (66.098,59) 

     

Αναπόσβεστη αξία 6.101,73 55.890,39 526.595,81 588.587,93 

 

- Το δικαίωµα χρήσης γής ποσού ευρώ  55.890,39 αφορά   το ποσό που καταβλήθηκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 

ως αντάλλαγµα χρήσης για την εγκατάσταση του φωτοβολταικού πάρκου σε δηµόσια έκταση  και  µεταφέρεται  

αναλογικά από την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης  στα αποτελέσµατα  χρήσεως .  

- Το κονδύλιο ''άδεια λειτουργίας φωτοβολταικού πάρκου '' ποσού ευρώ 526.595,81 αφορά στην υπεραξία που 

καταβλήθηκε κατά την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας ECOJOULE SOLAR A.E. , η οποία στην συνέχεια 

απορροφήθηκε από την ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ και αφορά ουσιαστικά στο τίµηµα της άδειας λειτουργίας φωτοβολταικού 

πάρκου . 

Η θετική εµπορική εύνοια από την εν λόγω εξαγορά προσδιορίσθηκε ως εξής : 

Ηµεροµηνία εξαγοράς 8/10/2012 

Αποκτηθέν ποσοστό 100% 
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Σύνολο µετοχών εταιρείας 2.000 

Αγορασθείσες µετοχές 2.000 

Τιµή αγοράς ανά µετοχή 270,50 

Συνολικό τίµηµα αγοράς 541.000,00 

Μείον : Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων της εταιρείας 14.404,19 

Εµπορική εύνοια (θετική) 526.595,81 
 

Η εµπορική εύνοια αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την αξία της άδειας που κατέχει η εν λόγω εταιρεία για την 

λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου , εµφανίσθηκε στον παραπάνω λογαριασµό και  µεταφέρεται  αναλογικά 

από την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης  στα αποτελέσµατα  χρήσεως .  

Η εύλογη αξία των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν από τον Όµιλο κατά την παραπάνω εξαγορά , ήταν τα ακόλουθα : 

Ενσώµατα πάγια 3.198,18 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενο φόρο 11.393,48 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 31.691,02 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 843,18 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -32.721,67 

 14.404,19 

  

Ποσοστό εξαγοράς  100% 
  

Αναλογία επί συνολικής εύλογης αξίας  14.404,19 

 

6.5  Επενδύσεις σε θυγατρικές – συγγενείς επιχειρήσεις 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  -   -  14.670.000,00 14.670.000,00 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 1.016.187,42 1.018.348,82 1.027.147,00 1.027.147,00 

 1.016.187,42 1.018.348,82 15.697.147,00 15.697.147,00 

 

6.5.1  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

1) Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας :  

 

Ανάλυση Θυγατρικών Εταιριών  

 
Χώρα 

Εγκατάστασης 

Ποσοστό  
Εύλογη Αξία 

την 31/12/2013 

 

Εταιρεία Συµµετοχής Αξία Κτήσεως Υπεραξία  

CALIN Α.Ε. Ελλάδα 50,99% 1.524.209,51 12.670.000,00 11.145.790,49 

ΛΗΤΩ Α.Ε.
 
 Ελλάδα 28,86% 911.001,00 2.000.000,00 1.088.999,00 



ΕΛΒΕ A.B.E.E. 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως 2013 – ποσά σε ευρώ                                                

 

 

63

ΣΥΝΟΛΑ   2.435.210,51 14.670.000,00 12.234.789,49 

 

Οι θυγατρικές εταιρείες (CALIN A.E. και ΛΗΤΩ Α.Ε.) καταχωρήθηκαν την 1.1.2004 στην εύλογη αξία τους όπως 

προέκυψε από εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή. Επικαιροποίηση της εκτίµησης πραγµατοποιήθηκε την  

31/12/2005 ,  την 31/12/2010 και κατά την 31/12/2012. Οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια. 

Κατά την επικαιροποίηση της εκτίµησης που πραγµατοποιήθηκε στις 31/12/2012 προέκυψε διαφορά ποσού 

ευρώ 2.380.000 , µετά δε την αφαίρεση του αναλογούντος αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 

476.000,00 η τελική διαφορά ποσού ευρώ 1.904.000,00 καταχωρήθηκε σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας. 

2) Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις : 

Ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Όπως αναφέρεται  παραπάνω στην παράγραφο ‘’ Γενικές πληροφορίες ‘’ η  εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. ενοποιείται 

πλήρως επειδή η µητρική εταιρία έχει σύµβαση συνεργασίας µε µέτοχο της εταιρείας αυτής που κατείχε κατά 

την 31.12.2012 ποσοστό  31,75% του µετοχικού της κεφαλαίου  και έτσι έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την 

οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της επιχείρησης. 

 

6.5.2   Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

 

1) Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας:   

 31.12.2013 31.12.2012 

Κόστος κτήσης µείον αποµείωση 1.027.147,00 1.027.147,00 

 

Ανάλυση Επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις   

  

Εταιρεία  

Χώρα 

Εγκατάστασης 

 

% Συµµετοχής 

 

Αξία Κτήσεως 

Κόστος Κτήσης 

µείον Αποµείωση 

Υπεραξία 

(Υποτίµηση) 

HARMONY 

CRUISES Α.Ν.Ε. 

 

Ελλάδα 

 

25,00% 

 

1.027.147,00 

 

1.027.147,00 

 

 -  

ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Ε.Π.Ε. 

 

Βουλγαρία 

 

49,00% 

 

2.641,23 

 

 -  

 

(2.641,23) 

ΣΥΝΟΛΑ     1.029.788,23 1.027.147,00 (2.641,23) 

 

- Η συµµετοχή στην εταιρεία HARMONY CRUISES Α.Ε. αποτιµήθηκε στο κόστος κτήσεως της. Η εταιρεία 

ασκεί την δραστηριότητά της µέσω της θυγατρικής της «HARMONY G. ΝΕΠΑ».  

- Η συµµετοχή στην συγγενή εταιρεία ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ , αποµειώθηκε συνολικά την 1.1.2004 και η 

ζηµία καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια, διότι  εκτιµήθηκε  ότι δεν αναµένονται, µε τις παρούσες συνθήκες, 

µελλοντικά οφέλη από  την εν λόγω συµµετοχή. 

 

2) Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: 

 31.12.2013 31.12.2012 

Κόστος κτήσης µείον αποµείωση 1.016.187,42 1.018.348,82 
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- Η συµµετοχή στην εταιρεία HARMONY CRUISES Α.Ε. περιλαµβάνεται στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης.  

- Η συµµετοχή στην συγγενή εταιρεία  ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ , περιλαµβάνεται στις  ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Η καθαρή θέση εκτιµήθηκε  ως µηδενική. 

 

6.6   Ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων 
 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Αναβαλλόµενες φορολ. απαιτήσεις 1.405.383,23 1.046.392,43 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενες φορολ. Υποχρεώσεις 0,00 -62.347,18 -2.077.446,64 -1.504.105,84 

Υπόλοιπο 1.405.383,23 984.045,25 -2.077.446,64 -1.504.105,84 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική 

αρχή. 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω : 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης 984.045,25 884.919,64 (1.504.083,92) (2.077.224,32) 

Φόρος αποτελεσµάτων περιόδου 423.494,54 102.962,93 160.746,58 97.118,48 

-  Επίδραση από µεταβολή συντελεστών 
αναβαλλόµενου φόρου υπεραξίας 
συµµετοχών   (734.109,30)  -  

-  Φόρος επί διαφοράς 
αναπροσαρµογής από επανεκτίµηση 
εύλογης αξίας  θυγατρικών εταιρειών   -   -   476.000,00 
-  ∆ιαφορές συναλλαγµατικής 
µετατροπής (2.156,56) (3.837,32)  -   -  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.405.383,23 984.045,25 -2.077.446,64 -1.504.105,84 

 

Για τις υφιστάµενες κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και 

λογιστικής βάσης  υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος  µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων  και του 

διακανονισµού των υποχρεώσεων .    

 

6.7  Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
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Περιλαµβάνονται τα καταβληθέντα µισθωτικά δικαιώµατα και οι δοθείσες προκαταβολές ( ‘’αέρας’’ )  κατά την 

εκµίσθωση νέων καταστηµάτων   οι οποίες  µεταφέρονται  στα αποτελέσµατα χρήσεως ανάλογα  µε την 

µισθωτική διάρκεια κάθε ακινήτου καθώς και διάφορες εγγυήσεις (ενοικίων , ∆ΕΗ , κτλ) 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Προκαταβληθέντα ποσά για ενοικίαση 
καταστηµάτων 1.151.720,61 1.340.313,14 0,00 0,00 

Εγγυήσεις διάφορες 861.469,39 858.031,66 10.317,43 18.640,83 

Σύνολο 2.013.190,00 2.198.344,80 10.317,43 18.640,83 

 

Ανάλυση κίνησης λογαριασµού ‘’ Προκαταβληθέντα ποσά για ενοικίαση καταστηµάτων’’ 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης 1.340.313,14 1.509.418,44 0,00 0,00 

∆οθείσες προκαταβολές στη χρήση 0,00 222.432,00 0,00 0,00 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσεως -188.592,53 -391.537,30 0,00 0,00 

Υπόλοιπο λήξης 1.151.720,61 1.340.313,14 0,00 0,00 

 

6.8    Αποθέµατα 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Εµπορεύµατα 8.155.292,33 7.605.285,33 141.436,23 162.164,99 

Προιόντα 2.457.750,80 2.492.378,60 2.457.750,80 2.492.378,60 

Πρώτες & βοηθ. Ύλες 1.833.241,91 2.013.011,06 1.833.241,91 2.013.011,06 

Σύνολο 12.446.285,04 12.110.674,99 4.432.428,94 4.667.554,65 

Μείον: Προβλέψεις -2.238.144,00 -1.934.180,00 -2.200.000,00 -1.900.000,00 

Υπόλοιπο 10.208.141,04 10.176.494,99 2.232.428,94 2.767.554,65 

 

Τα αποθέµατα  εµφανίζονται κατά την 31/12/2013 αποµειωµένα συνολικά σε επίπεδο οµίλου κατά ποσό ευρώ 

2.238.144,00 και σε επίπεδο εταιρείας κατά ποσό ευρώ 2.200.000,00 . 

Η ανάλυση του λογαριασµού ''προβλέψεις '' 'εχει ως εξής: 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο 1.1 1.934.180,00 1.687.620,00 1.900.000,00 1.650.000,00 
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Σχηµατισθείσες στη χρήση προβλέψεις 338.144,00 284.180,00 300.000,00 250.000,00 

Χρησιµοποιηθείσες στη χρήση 
προβλέψεις -34.180,00 -37.620,00 0,00 0,00 

Σύνολο 2.238.144,00 1.934.180,00 2.200.000,00 1.900.000,00 

 

Οι σχηµατισθείσες στη χρήση 2013 προβλέψεις καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων στον 

λογαριασµό " Άλλα έξοδα". 

 

6.9    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Πελάτες 11.216.455,38 11.508.532,00 5.406.860,24 4.896.177,32 

Γραµµάτια εισπρακτέα 526.040,07 656.577,78 254.984,98 344.453,48 

Επιταγές εισπρακτέες 2.570.946,85 2.166.821,78 118.731,32 358.597,36 

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 130.303,98 591.849,04 

Απαιτήσεις από  ∆ηµόσιο 355.315,65 592.640,35 299.593,72 348.479,25 
Χρηµατικές διευκολύνσεις 
προσωπικού 500,00 500,00 0,00 0,00 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 32,52 0,00 0,00 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 65.761,76 395.543,28 2.492,16 308.520,94 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 230.202,13 132.389,90 85.182,34 72.341,57 

Λογαριασµοί προς απόδοση 55.954,94 125.481,70 17.841,67 97.029,72 

Απαιτήσεις από ασφαλιστ. Εταιρείες 465.445,00 465.445,00 465.445,00 465.445,00 

Λοιπές απαιτήσεις 660.346,35 613.609,52 470.533,99 334.045,87 

Σύνολο 16.146.968,13 16.657.573,83 7.251.969,40 7.816.939,55 

Μείον: Προβλέψεις -3.660.877,36 -3.020.877,36 -3.320.877,36 -2.720.877,36 

Υπόλοιπο 12.486.090,77 13.636.696,47 3.931.092,04 5.096.062,19 
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             Οι απαιτήσεις  εµφανίζονται αποµειωµένες συνολικά σε επίπεδο οµίλου  κατά την 31/12/2013 και 

31/12/2012 κατά ποσό ευρώ 3.660.877,36 και ευρώ 3.020.877,36 αντίστοιχα και σε επίπεδο  εταιρείας κατά την 

31/12/2013 και 31/12/2012 κατά ποσό ευρώ 3.320.877,36 και 2.720.877,36 ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά  

αντιστοιχούν στις σωρευτικά σχηµατισθείσες µέχρι  τις εν λόγω ηµεροµηνίες προβλέψεις για το σύνολο των  

απαιτήσεων  που βρίσκονται σε καθυστέρηση εξοφλήσεως µεγαλύτερη του ενός έτους έναντι των συµβατικών 

ηµεροµηνιών λήξης και των οποίων η είσπραξη δεν θεωρείται πιθανή.  

Για  τις απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση εξοφλήσεως µικρότερη του έτους έναντι των συµβατικών 

ηµεροµηνιών λήξης τους , οι οποίες δεν είναι σηµαντικές , δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος 

των αποτελεσµάτων του οµίλου και της εταιρείας.  

Η ανάλυση του λογαριασµού ''προβλέψεις '' 'εχει ως εξής: 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο 1.1 3.020.877,36 2.778.877,36 2.720.877,36 2.620.877,36 

Σχηµατισθείσες στη χρήση προβλέψεις 640.000,00 242.000,00 600.000,00 100.000,00 

Σύνολο 3.660.877,36 3.020.877,36 3.320.877,36 2.720.877,36 

 

               Το υπόλοιπο του λογαριασµού απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες ποσού ευρώ  465.445,00  

αφορά σε διεκδικούµενη από  ασφαλιστική εταιρεία  αποζηµίωση λόγω κλοπής αποθεµάτων (εµπορευµάτων, 

προιόντων κτλ) που έγινε στη διάρκεια της χρήσης 2011 στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας στον Άγιο 

Ανδρέα Καβάλας.  

Οι σχηµατισθείσες στη χρήση 2013 προβλέψεις καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων στον 

λογαριασµό " Άλλα έξοδα". 

Η ενηλικίωση των απαιτήσεων από  πελάτες κατά την 31/12/2013 συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν 

υποστεί αποµείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Μέχρι  3 µήνες 8.061.496,32 274.201,99 

Από 3 έως 6 µήνες 1.142.854,72 650.045,73 

Από 6 µήνες έως 1 έτος 172.983,20 93.843,20 

Μεγαλύτερη του έτους 4.936.108,06 4.762.485,62 

 14.313.442,30 5.780.576,54 
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6.10   Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων  

 31.12.2013  31.12.2012 

Μετοχές ανωνύµων εταιριών  (εύλογη αξία)            0,00            0,00 

 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

 

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

 

ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.     1.000,00        2,93     2.934,70  -     (2.934,70)  

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ  Α.Ε. 618.178,00        0,51 318.115,82  -  (318.115,82)  

ΣΥΝΟΛΟ     321.050,52  -  (321.050,52)  

 

Οι ανωτέρω εταιρείες έχουν πάψει να υφίστανται.  Η συµµετοχή στην εταιρεία ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αποµειώθηκε 

συνολικά την 1.1.2004  ενώ η συµµετοχή στην εταιρεία ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. αποµειώθηκε συνολικά στη 

χρήση 2004, τα αποτελέσµατα της οποίας και επιβάρυνε. 

 

6.11  Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 502.681,89 535.825,59 3.959,86 7.596,81 

Βραχυπρ. τραπεζικές καταθέσεις 6.310.260,87 4.384.083,07 151.617,45 368.093,21 

Σύνολο 6.812.942,76 4.919.908,66 155.577,31 375.690,02 

 

6.12   Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο 

 
Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
µετοχές  Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2012 13.230.000 3.969.000,00 5.321.874,63 0,00 9.290.874,63 

31 ∆εκεµβρίου  2013 13.230.000 3.969.000,00 5.057.274,63 0,00 9.026.274,63 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.969.000,00 διαιρούµενο σε 13.230.000 

κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

Στη χρήση 2013 έγινε  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστική αξίας της µετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και 

ταυτόχρονη  µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 264.600 ευρώ µε επιστροφή κεφαλαίου στους 

µετόχους 0,02 ευρώ ανά µετοχή, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ  

 

6.13   Αποθεµατικά εύλογης αξίας 
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Αφορά στην υπεραξία από την αποτίµηση των συµµετοχών της µητρικής στην εύλογη αξία τους µετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος αναβαλλόµενου φόρου. Βλέπε σχετικά και παραπάνω στην παράγραφο 6.5.1 . 

 

6.14  Λοιπά αποθεµατικά  

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Τακτικό αποθεµατικό 1.487.958,84 1.487.958,83 885.083,20 885.083,20 

Ειδικά Αποθεµατικά  1.269,77 1.269,77 1.269,77 1.269,77 
Αποθεµατικά από έσοδα 
συµµετοχών 1.609.500,21 1.266.781,70 1.609.500,21 1.266.781,70 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 1.852.930,28 1.852.930,28 1.781.559,10 1.781.559,10 

Σύνολο 4.951.659,10 4.608.940,58 4.277.412,28 3.934.693,77 
 

- Τακτικό αποθεµατικό  

Το τακτικό αποθεµατικό είναι το 5% των µετά από φόρους κερδών έως ότου αυτό να ανέλθει στο 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου . Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί , αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

κάλυψη ζηµιών. 

- Αφορολόγητα αποθεµατικά  

Αφορούν σε αποθεµατικά διάφορων αναπτυξιακών νόµων και  αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 

φορολογίας έσοδα . Σε περίπτωση  διανοµής τους θα καταβληθεί  ο αναλογών  φόρος σύµφωνα µε τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

6.15   Ανάλυση των δανείων (περιλαµβανοµένου του Leasing) 

 
Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.607.052,40 696.859,43 2.605.959,93 667.777,59 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.045.718,99 2.646.081,34 1.017.730,87 2.618.350,71 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο δανείων 3.652.771,39 3.342.940,77 3.623.690,80 3.286.128,30 
 

α) ∆άνεια 

Τα ποσά των δανείων που είναι πληρωτέα εντός του επόµενου έτους από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού , 

χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ αυτά που είναι πληρωτέα µετά από ένα έτος χαρακτηρίζονται ως 

µακροπρόθεσµα.  

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 548.072,39 238.968,96 546.979,92 210.979,92 
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Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.218.980,01 457.890,47 1.218.980,01 456.797,67 

Πάνω από 5 έτη 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 

Σύνολο 2.607.052,40 696.859,43 2.605.959,93 667.777,59 

 

Ο όµιλος µε 31/12/2013 έχει δυνατότητα επιπλέον τραπεζικού δανεισµού ποσού € 2.800.000 περίπου. 

Τον Ιούλιο και το Νοέµβριο του 2007 υπογράφηκαν οι συµβάσεις ρύθµισης του συνολικού µέχρι 30.6.2006 

µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της µητρικής εταιρείας από τρεις τράπεζες, 

συνολικού ποσού € 5.082.738,66, σε ένα για κάθε µία τράπεζα µακροπρόθεσµο χρεολυτικό δάνειο 10 ετούς 

διάρκειας (1.7.2006 – 31.12.2016), µε βάση τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αριθµ. 

15075/Β657/5.4.2006, 2/18872/0025/19.4.2006, 2/42811/20.3.2007 και 2/40355/10.7.2007). 

Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται στο ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίου 

δωδεκάµηνης διάρκειας που ισχύει κατά  την έναρξη της περιόδου  εκτοκισµού, προσαυξηµένο κατά 70% πλέον 

της  εισφοράς του Ν. 128/1975 (0,6%). Το  επιτόκιο δανεισµού επιδοτήθηκε  από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 50% 

µέχρι και την 31/12/2009.  Η εξόφληση του δανείου  πλέον των τόκων της περιόδου (χάριτος) 1.7.2006-

31.12.2008 , µε νεότερη Υπουργική απόφαση (αρ. 2/88685/0025/31.12.2008) ορίστηκε να γίνει σε  δέκα έξι (16) 

ισόποσες , συνεχείς και διαδοχικές  εξαµηνιαίες  δόσεις στις  30/6 και 31/12 κάθε έτους µε την πρώτη δόση 

καταβλητέα  στις 30.6.2009 και την  τελευταία στις 31.12.2016 .  

 

Ανάλυση ευασθησίας δανειακών υποχρεώσεων  

Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν κατά 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα (+/- 0,5%), κρατώντας 

σταθερές τις υπόλοιπες µεταβλητές, το κέρδος προ φόρων του οµίλου και της εταιρείας για τη χρήση που έληξε 

την 31.12.2013  θα µειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά ποσό ευρώ 15.000 περίπου και το κέρδος µετά 

από φόρους θα µειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά ποσό ευρώ  11.100  περίπου. 

β) Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά , τα οποία ο όµιλος κατέχει ως µισθωτής βάσει 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

 Ο όµιλος 
 31/12/2013 31/12/2012 

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µισθώσεων 198.369,90 198.369,90 

Σωρευµένες αποσβέσεις -198.369,90 -189.703,77 

Καθαρή λογιστική αξία 0,00 8.666,13 

 

∆εν υπήρχαν κατά την 31.12.2013 και 31.12.2012 υποχρεώσεις  απο συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

6.16  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 

Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Οµίλου προς το προσωπικό τους, 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.  
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Οι παροχές αυτές στην θυγατρική εταιρεία CALIN AE προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή και οι κύριες 

αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

Προεξοφλητικό επιτόκιο    3% 

Πληθωρισµός 2% 

Αύξηση µισθών     2,50% 

ενώ στην µητρική και στην θυγατρική εταιρεία ΛΗΤΩ ΑΕ προσδιορίσθηκαν µε βάση αναλογιστικό µοντέλο το οποίο 

έχει σαν βάση το πρόγραµµα παροχών (συµβατική υποχρέωση  Ν. 2112/20)  και αναλογιστικές υποθέσεις- 

παραδοχές (τεχνικό επιτόκιο 3% , αύξηση µισθών 2,5% , όριο συνταξιοδότησης τα 65 έτη για άνδρες και γυναίκες) . 
 

Με βάση το νέο IAS 19 το οποίο εφαρµόζεται από 1.1.2013, το σύνολο της αναλογιστικής ζηµίας/ κέρδους (UAL/G), 

θα πρέπει να αναγνωρίζεται κατά την περίοδο στην οποία προκύπτει άµεσα σε ξεχωριστό λογαριασµό στη 

κατάσταση συνολικών εσόδων µε άµεσο επηρεασµό της καθαρής θέσης. Μετά την εφαρµογή του προτύπου 

αναµορφώθηκαν τα συγκριτικά µεγέθη των «ιδίων κεφαλαίων», του «αναβαλλόµενου φόρου» και των «προβλέψεων 

για παροχές στους εργαζοµένους» των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2012 και της 01.01.2012.  

Η σχετική υποχρέωση  του οµίλου προκύπτει ως ακολούθως: 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως 31/12/2013 31/12/2012 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 700.632,00 741.613,00 

∆απάνη τόκου 10.132,00 8.892,00 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 80.242,00 69.665,00 

Κόστος Τερµατικών Παροχών 49.265,00 16.587,00 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -105.808,00 -109.945,00 

Αναλογιστικό (κέρδος)/ζηµιά στην υποχρέωση -7.165,00 -26.180,00 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η ∆εκεµβρίου 727.298,00 700.632,00 

   

Αποτελέσµατα έτους  2013 2012 

Κόστος τρέχουσα υπηρεσίας 80.242,00 69.665,00 

∆απάνη τόκου 10.132,00 8.892,00 

Κόστος τερµατικών παροχών 49.265,00 16.587,00 

∆απάνη για καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 139.639,00 95.144,00 

   

Αναλογιστικό κέρδος / ζηµία στην υποχρέωση -7.165,00 -26.180,00 

∆απάνη / έσοδο για καταχώρηση στα λοιπά συνολικά 
έσοδα -7.165,00 -26.180,00 

: 

 

6.17  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
- ∆εν υφίσταντο κατά την 31.12.2013  ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε Προµηθευτές , Ελληνικό ∆ηµόσιο , 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και Πιστωτές του οµίλου και της εταιρείας  

- Η ανάλυση των υποχρεώσεων σε προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 
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Προµηθευτές 14.744.036,33 14.726.886,23 154.173,12 1.408.124,95 

Γραµµάτια πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Επιταγές πληρωτέες 985.301,80 1.468.756,81 5.549,90 31.945,31 

Προκαταβολές πελατών 211.839,37 463.261,33 52.978,57 339.311,84 

Μερίσµατα πληρωτέα 94.458,96 176.111,25 3.366,97 7.799,23 

Φόροι - τέλη 1.350.559,07 1.165.999,74 4.141,52 14.380,12 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 480.299,58 449.654,49 10.984,51 14.191,38 

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 141.587,47 68.750,34 65.684,87 48.294,66 

Εσοδα επόµενων χρήσεων 202.600,00 234.800,00 0,00 0,00 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 104.677,89 116.227,08 15.061,08 25.768,17 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.421.805,16 1.237.727,19 296.220,69 320.101,91 

 19.737.165,63 20.108.174,46 608.161,23 2.209.917,57 

 

6.18  Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά κατά ποσό ευρώ  252.000,00 σε σχηµατισθείσα  από θυγατρική εταιρεία 

του οµίλου πρόβλεψη για έξοδα που αφορούν την χρήση 2012 κατά ποσό ευρώ 108.000 και την χρήση 2013 

κατά ποσό ευρώ 144.000 και κατά το υπόλοιπο ποσό ευρώ 40.000,00 τις σχηµατισθείσες από τις θυγατρικές 

εταιρείες του οµίλου προβλέψεις  για φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον 

έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του οµίλου και της µητρικής εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω 

στην παράγραφο 7.2 

 

6.19  Φόρος εισοδήµατος 

 
Ο φόρος εισοδήµατος  που αναλογεί στην χρήση 1/1-31/12/2013 και στην προηγούµενη χρήση 1/1-31/12/2012  

έχει υπολογισθεί µε συντελεστή  26% και 20% αντίστοιχα επί των φορολογητέων κερδών . 

 

Για τις υφιστάµενες κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και 

λογιστικής βάσης  υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος  µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων  και του 

διακανονισµού των υποχρεώσεων .     

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Τρέχων φόρος  εισοδήµατος -934.547,08 -559.165,25 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 423.494,54 102.962,93 160.746,58 97.118,48 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος ανέλεκτων 
χρήσεων 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 

Φόρος µερισµάτων  -86.543,66 -197.058,68 -86.543,66 -197.058,68 

Σύνολο -597.596,20 -683.261,00 74.202,92 -99.940,20 
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Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής :  

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Κέρδη /Ζηµίες  προ φόρων 1.286.599,87 1.450.864,04 -575.106,91 -210.381,99 

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο -11.005,84 -9.550,00 -346.174,64 -788.234,72 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 1.830.562,47 836.093,46 1.390.956,97 513.024,30 

Κέρδη υπαγόµενα σε φόρο εισοδήµατος 3.106.156,50 2.277.407,50 469.675,42 -485.592,41 

     

Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό συντελεστή 
της εταιρείας  -792.365,79 -453.196,48 -122.115,61 97.118,48 

Συµπληρ. φόρος 3% επί εισοδηµάτων από ακίνητα -2.968,31 -3.005,84 0,00 0,00 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος ανέλεκτων χρήσεων 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 

Επίδραση από µεταβολή συντελεστών αναβαλλόµενου 
φόρου 284.281,56 0,00 282.862,19 0,00 

Φόρος µερισµάτων  -86.543,66 -197.058,68 -86.543,66 -197.058,68 

Σύνολο -597.596,20 -683.261,00 74.202,92 -99.940,20 

 

6.20    Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους , µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των 

κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου , εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από 

την επιχείρηση. 

 

 Ο Όµιλος Η εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Καθαρά κέρδη 689.003,67 767.603,04 -500.903,99 -310.322,19 

Κατανέµονται σε     

Μετόχους εταιρείας 42.174,50 -168.388,96 -500.903,99 -310.322,19 

Μετόχους µειοψηφίας 646.829,17 935.992,00 0,00 0,00 
     
Σταθµισµένος µέσος αριθµός 
µετοχών 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 
     
Κέρδη / Ζηµίες µετά από 
φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε 
€) 0,0032 -0,0127 -0,0379 -0,0235 

 

6.21   Αναπροσαρµογές κονδυλίων προηγούµενων χρήσεων 

 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

 Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 από 1.1.2013 έχει αναδροµική ισχύ. Η επίδραση από την αναδροµική 

εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19,  στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων περιόδων  

του οµίλου , έχει ως εξής: 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
∆ηµοσιευµένα 

ποσά 
 Αναµορφώσεις   

Αναµορφωµένα 
Ποσά 

 1/1/2012  1/1/2012  1/1/2012 

Κέρδη εις νέον 3.759.362,58  -9.756,43  3.749.606,15 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 7.215.899,39  -9.373,97  7.206.525,42 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 23.839.947,94  -19.130,40  23.820.817,54 

      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 717.700,00  23.913,00  741.613,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 98.419,16  -4.782,60  93.636,56 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.725.739,20  19.130,40  1.744.869,60 

Σύνολο υποχρεώσεων 23.696.544,02  19.130,40  23.715.674,42 

      

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
∆ηµοσιευµένα 

ποσά  
Αναµορφώσεις   

Αναµορφωµένα 
Ποσά 

 31/12/2012  31/12/2012  31/12/2012 

Κέρδη εις νέον 2.348.544,77  -21.271,25  2.327.273,52 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 7.421.627,30  -20.434,35  7.401.192,95 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 23.636.629,72  -41.705,60  23.594.924,12 

      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 648.500,00  52.132,00  700.632,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 72.773,58  -10.426,40  62.347,18 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.425.193,01  41.705,60  1.466.898,61 

Σύνολο υποχρεώσεων 24.409.824,05  41.705,60  24.451.529,65 

      

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
∆ηµοσιευµένα 

ποσά  
Αναµορφώσεις   

Αναµορφωµένα 
Ποσά 

 
1/1-

31/12/2012  
1/1-

31/12/2012  1/1-31/12/2012 

Κόστος διάθεσης  18.434.886,15  44.399,00  18.479.285,15 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   2.426.747,44  10.000,00  2.436.747,44 

Κέρδη προ φόρων 1.505.263,04  -54.399,00  1.450.864,04 

Έξοδο φόρου εισοδήµατος   -694.140,80  10.879,80  -683.261,00 

Κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 811.122,24  -43.519,20  767.603,04 

Ζηµίες περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,00  0,00  0,00 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 811.122,24  -43.519,20  767.603,04 

      
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα       
Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων 
καθορισµένων  
παροχών 0,00  26.180,00  26.180,00 
Φόρος εισοδήµατος στοιχείων λοιπών 
συνολικών εσόδων που δεν 
ανακατατάσσονται 0,00  -5.236,00  -5.236,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από 
φόρους 7.492,74  20.944,00  28.436,74 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 818.614,98  -22.575,20  796.039,78 

      
Κέρδος που αναλογεί σε:                                       
     Κατόχους µετοχών της µητρικής -146.194,34  -22.194,62  -168.388,96 
     Μη ελέγχουσες συµµετοχές 957.316,58  -21.324,58  935.992,00 
      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα που      
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αναλογούν: 
     Κατόχους µετοχών της µητρικής -144.446,13  -11.513,26  -155.959,39 
     Μη ελέγχουσες συµµετοχές 963.061,11  -11.061,94  951.999,17 
      
Κέρδη ανά µετοχή -0,011  -0,002  -0,013 
      

Κατάσταση ταµειακών ροών 
∆ηµοσιευµένα 

ποσά  
Αναµορφώσεις   

Αναµορφωµένα 
Ποσά 

 
1/1-

31/12/2012  
1/1-

31/12/2012  1/1-31/12/2012 

Κέρδη πρό φόρων 1.505.263,04  -54.399,00  1.450.864,04 
Προσαρµογές για:      
Παροχές στο προσωπικό 537.360,00  28.219,00  565.579,00 
Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων -1.546.139,15  26.180,00  -1.519.959,15 

 

6.22  Μερίσµατα ανά µετοχή 

 

Η χρήση 2013 είναι ζηµιογόνος και ως εκ τούτου δεν προτείνεται η διανοµή  µερίσµατος. 

 

7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

 

7.1  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά Στελέχη της εταιρείας.  

Οι σηµαντικές συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 1/1-31/12/2013 έχουν ως 

ακολούθως: 

i)  Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται το σύνολο των συναλλαγών (πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών , 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών , υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από τις µεταξύ τους 

συναλλαγές )  της εταιρείας µε τις θυγατρικές  , συγγενείς και λοιπές συνδεµένες εταιρείες της. 

Θυγατρικές εταιρείες 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

CALIN A.E. - 346.174,64 - 130.303,98 - 

ΛΗΤΩ Α.Ε. - - - - - 

 - 346.174,64 0,00 130.303,98 0,00 

 

Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί η ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµιά 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη. 

Τα έσοδα συµµετοχών αφορούν σε µερίσµατα. Οι απαιτήσεις από την CALIN A.E. αφορούν  στα µερίσµατα 

χρήσης  2012 που εγκρίθηκαν από την τακτική γενική συνέλευση της θυγατρικής και δεν είχαν εκταµιευθεί µέχρι 

και τις 31.12.2013. 

 ii)  Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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- Στην χρήση 2013 δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας.  

- Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων  των θυγατρικών εταιρειών  του οµίλου  στην  περίοδο 

1/1-31/12/2013  και στην περίοδο 1/1-31/12/2012 ανήλθαν   στο ποσό των ευρώ 1.109.320,00     και ευρώ  

546.900,00 αντίστοιχα .  

Οι  υποχρεώσεις των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών , από τις παραπάνω αµοιβές , στα µέλη των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων τους κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 ανέρχονται στο ποσό ευρώ 33.025,60 και 0,00 

αντίστοιχα. 

- ∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου και των µελών των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων τους 

7.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Νοµικά θέµατα: 

-  ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των  εταιρειών του Οµίλου. 

 

Κεφαλαιακές δεσµεύσεις: 

- Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.900.000 . 

Επί των παγίων στοιχείων των λοιπών εταιρειών του οµίλου δεν υφίστανται  εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

 

∆εσµευµένα περιουσιακά στοιχεία: 

 

- ∆εν υπάρχουν  δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών του οµίλου. 

 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις: 

Οι µισθώσεις της µητρικής εταιρείας αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου και των κεντρικών 

της υπηρεσιών και των καταστηµάτων της λιανικής πώλησης . 

 Οι µισθώσεις των θυγατρικών εταιρειών αφορούν αφενός µεν  σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες 

χρησιµοποιούνται τόσο για την στέγαση  καταστηµάτων  λιανικής πώλησης όσο και για την στέγαση των 

διοικητικών τους υπηρεσιών ,ο χρόνος µίσθωσης των οποίων  κυµαίνεται από 9 έως 20 χρόνια.    

Τα ποσά των ελάχιστων προς καταβολή µισθωµάτων που απορρέουν από τις παραπάνω  λειτουργικές 

µισθώσεις  έχουν ως εξής: 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Εως ένα (1) έτος 3.882.000,00 4.264.000,00 40.000,00 112.000,00 

Από ένα (1) έτος έως πέντε (5) έτη 14.568.000,00 16.398.000,00 20.000,00 356.000,00 

Πέραν των πέντε (5) ετών 13.120.000,00 17.950.000,00 0,00 0,00 

 31.570.000,00 38.612.000,00 60.000,00 468.000,00 
 

Τα  ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης εµπεριέχουν διάφορες ρήτρες , διατάξεις και δικαιώµατα ανανέωσης 

Λοιπά : 
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- Ο  όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε Τράπεζες , λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2013 και 

31/12/2012 είχαν ως εξής : 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Εγγυητικές επιστολές για 
εξασφάλιση υποχρεώσεων 860.597,37 1.169.676,41 312.431,76 638.563,48 

 

-   Η  Μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. 

Οι υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου  δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά  για τις χρήσεις 

Εταιρία  Ανέλεγκτες 
Χρήσεις 

CALIN Α.Ε. 2009-2010 

ΛΗΤΩ Α.Ε.  2007-2010 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Ε. 2002-2013 

ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ (σε αδράνεια) - 

LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD 2007-2013 
 

         Για τη χρήση 2013 η µητρική εταιρία και οι δύο θυγατρικές εταιρείες του οµίλου στην Ελλάδα έχουν  

υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. 

(Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου). 

 

7.3  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού  κατά την  31/12/2013 , ήταν  για τον Όµιλο 487  άτοµα και για 

την  Εταιρία   14 άτοµα , ενώ  κατά την 31/12/2012  το απασχολούµενο προσωπικό ήταν για τον Όµιλο   452 

άτοµα  και για την  Εταιρεία  19 άτοµα . 

 

7.4  Εποχικότητα - Περιοδικότητα 

Οι εταιρείες του οµίλου πλην της µητρικής εταιρείας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα – περιοδικότητα 

στον κύκλο δραστηριότητας τους. Σχετικά µε την µητρική εταιρεία σηµειώνεται ότι , επειδή το σύνολο των 

παραγόµενων προιόντων της (έτοιµα ενδύµατα) αφορούν σε δύο συλλογές (χειµερινή–θερινή ), οι πωλήσεις 

της διενεργούνται κατά βάσει το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους (θερινή κολλεξιόν) και το τρίτο τρίµηνο (χειµερινή 

κολλεξιόν). 

Επιπλέον σηµειώνεται ότι στο δεύτερο τρίµηνο κάθε έτους λογιστικοποιούνται τα µερίσµατα πρόσοδοι από τις 

εταιρείες συµµετοχής της. 

 

7.5  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 

∆εν έχει συµβεί κάποιο , άλλο , γεγονός το οποίο να επηρεάζει είτε την οικονοµική διάρθρωση είτε την 

επιχειρηµατική πορεία του οµίλου από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 έως την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας. 
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Ε)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ν. 3401/2005 

 

Κατωτέρω ακολουθούν οι πληροφορίες του άρθρου 10 ν.3401/2005, τις οποίες η εταιρεία δηµοσίευσε ή 

κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό, κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 και αφορούν σε κινητές αξίες της 

εταιρείας, στην εταιρεία ή τις οργανωµένες αγορές στις οποίες είναι εισηγµένες οι εν λόγω κινητές αξίες. Οι εν 

λόγω πληροφορίες ενσωµατώνονται στην παρούσα ετήσια οικονοµική έκθεση µέσω παραποµπών και 

ειδικότερα µε την παράθεση πίνακα αντιστοίχισης των εν λόγω παραποµπών , ώστε οι επενδυτές να 

εντοπίζουν ευχερώς τις επιµέρους πληροφορίες. 

 

Θέµα ∆ιαδυκτιακός τόπος Ηµεροµηνία 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ http://www.helex.gr 25/1/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.helex.gr 1/2/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ http://www.helex.gr 19/2/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ http://www.helex.gr 28/3/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ http://www.helex.gr 28/3/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ http://www.helex.gr 28/3/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 29/3/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 29/3/2013 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν 
3556/2007 http://www.helex.gr 21/5/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ http://www.helex.gr 28/5/2013 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ http://www.helex.gr 28/5/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 31/5/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 31/5/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ http://www.helex.gr 31/5/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ http://www.helex.gr 19/6/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ http://www.helex.gr 26/8/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 29/8/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 29/8/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ http://www.helex.gr 2/10/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ http://www.helex.gr 16/10/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 29/11/2013 

Οικονοµικές Καταστάσεις http://www.helex.gr 29/11/2013 
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ΣΤ)   ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας , η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

η Ετήσια Οικονοµική  Έκθεση και η Έκθεση διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι καταχωρηµένες στο 

διαδικτυακό της τόπο : http://www.elvesa.gr 

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις θα παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία σύνταξή τους. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσεως 2013 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας την  Πέµπτη   27 Μαρτίου 2014. 

Άγιος Ανδρέας Καβάλας , 27 Μαρτίου 2014 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

& ∆ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του  ∆.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

   

   

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ RONALD BARKSHIRE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΟΓΚΑΛΙ∆ΗΣ 

Α.Τ.  ΑΒ  732602 A.∆.  702014378/98 Α.Τ.  ΑΕ 203573 
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