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Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
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Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας « ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. » την 20η Μαρτίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekkokistiria-sofadon-sa.gr .
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013-31/12/2013

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της
εταιρείας κατά τη χρήση 1/1/2013-31/12/2013.
Η χρήση που έκλεισε στις 31/12/2013 ήταν η δέκατη τρίτη (13η) χρήση για την εταιρεία µας. Η
κλειόµενη χρήση αφορούσε δωδεκάµηνη περίοδο και συγκεκριµένα από 1/1/2013 µέχρι 31/12/2013. Στην
υπόψη χρήση, η εταιρεία συνέχισε την εκµετάλλευση του µισθωµένου βασικού εκκοκκιστηρίου της

στους

Σοφάδες Καρδίτσας (έδρα της εταιρίας ) και δεν λειτούργησε κανένα άλλο εκκοκκιστήριο σαν υποκατάστηµα.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Στη κλειόµενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαµβακιού που πραγµατοποίησε η εταιρεία είναι αυξηµένες κατά
921.010 κιλά σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας µια ποσοστιαία αύξηση κατά
11,22%. Η αύξηση αυτή, µε δεδοµένο ότι η εταιρεία δεν λειτούργησε κανένα άλλο υποκατάστηµα
(εκκοκκιστήριο) στη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης, προέρχεται στο σύνολό της από την έδρα της
εταιρείας (εκκοκκιστήριο Σοφάδων), όπως προκύπτει και από τον πίνακα I που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Αγορές συσπόρου βαµβακιού (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο

Σοφάδες (Έδρα)

Αγορές

Αγορές

χρήσης2011

χρήσης 2012

(κιλά )

(κιλά )

9.320.180

8.205.490

Μεταβολή
(%)
-11,96%

Αγορές
χρήσης
2013 (κιλά )
9.126.500

Μεταβολή
(%)
+11,22%
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Εκτός από την αύξηση στις ποσότητες σύσπορου βαµβακιού (α’ ύλη) που αγόρασε η εταιρεία, αύξηση
σε σύγκριση µε τις προηγούµενες χρήσεις σηµείωσε και η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού. Αυτό οφείλεται
κυρίως στις αυξηµένες στρεµµατικές αποδόσεις όπως και στην καλύτερη ποιότητα της α’ ύλης (λόγω ευνοϊκών
καιρικών συνθηκών κατά την υπόψη καλλιεργητική περίοδο) που συντέλεσαν ώστε να υπάρχουν αυξηµένες
παραγωγές και καλύτερες αποδόσεις στη παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού. Όσον αφορά στην παραγωγή
βαµβακοσπόρου, υπήρξε και εδώ αύξηση, αναλογικά όµως µικρότερη από την αύξηση στη παραγωγή
εκκοκκισµένου βαµβακιού. Ειδικότερα:

(α) η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού αυξήθηκε στη χρήση 2013 κατά 16,34%, δηλ. 469.351 κιλά
περισσότερα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2012 (πίνακας ΙΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο

Σοφάδες (Έδρα)

Παραγωγή

Παραγωγή

χρήσης

χρήσης

Μεταβολή

χρήσης

Μεταβολή

2011

2012

(%)

2013

(%)

(κιλά)

(κιλά)

2.835.124

2.871.666

Παραγωγή

(κιλά)
+1,29%

3.341.017

+16,34%

(β) η παραγωγή βαµβακοσπόρου αυξήθηκε στη χρήση 2013 κατά 4,79%, δηλ. 202.714 κιλά περισσότερα
σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2012 (πίνακας ΙΙΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Παραγωγή βαµβακοσπόρου (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο

Σοφάδες (Έδρα)

Παραγωγή

Παραγωγή

χρήσης

χρήσης

Μεταβολή

χρήσης

Μεταβολή

2011

2012

(%)

2013

(%)

(κιλά )

(κιλά )

4.418.269

4.231.818

Παραγωγή

(κιλά )
-4,22%

4.434.532

+4,79%
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2) Από την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον ισολογισµό της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε, παρατίθενται
συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο προηγούµενων χρήσεων
ήτοι:
ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ποσά σε ευρώ)
Χρήση
Χρήση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2011
2012

Χρήση
2013

Κύκλος εργασιών

3.398.487

7.329.856

4.465.788

Κόστος πωλήσεων

3.267.865

7.190.528

4.047.539

Μικτά αποτελέσµατα

130.622

139.328

418.249

% κύκλου εργασιών

3,84%

1,90%

9,4%

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

330.757

173.348

5.820

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

(866.056)

(708.694)

(447.619)

% κύκλου εργασιών

25,48%

9,66%

10%

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

141.575

(174.743)

(86.914)

% κύκλου εργασιών

4,16%

2,38%

1,95%

(195.425)

(194.609)

112.004

% κύκλου εργασιών

5,75%

2,66%

2,5%

Αποσβέσεις

(9.964)

(10.534)

(9.393)

(337.000)

(369.352)

25.091

9,91%

5,04%

0,56%

(337.000)

(369.162)

36.290

9,91%

5,03%

0,81%

Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
% κύκλου εργασιών
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους
% κύκλου εργασιών
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ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)
31

31

31

∆εκεµβρίου

∆εκεµβρίου

∆εκεµβρίου

2011

2012

2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

55.486

65.318

60.710

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

5.870

5.870

5.869

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

2.619

37.493

48.692

63.975

108.681

115.271

3.135.837

521.505

1.566.676

Λογαριασµοί εισπρακτέοι

580.085

1.012.478

611.275

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών

501.141

1.494.335

671.640

4.217.063

3.028.318

2.849.591

4.281.038

3.136.999

2.964.862

Μετοχικό κεφάλαιο

410.858

410.858

410.858

Λοιπά Αποθεµατικά

180.332

180.332

180.332

Αποτελέσµατα εις νέον

(288.449)

(657.611)

(621.321)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

302.741

(66.421)

(30.131)

3.229

3.229

3.229

3.229

3.229

3.229

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

720.099

451.767

325.271

Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις

3.254.969

2.748.424

2.666.493

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

3.975.068

3.200.191

2.991.764

Σύνολο υποχρεώσεων

3.978.297

3.203.420

2.994.993

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

4.281.038

3.136.999

2.964.862

Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και Αποθεµατικά

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
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Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις :
•

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η: Στη χρήση που έληξε (2013) τα µικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση.
Συγκεκριµένα ανήλθαν σε 418.249 € από 139.328 € που ήταν στην προηγούµενη χρήση (2012) ενώ
ως µικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 9,40% έναντι 1,90%, που ήταν στη χρήση 2012.

•

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Στην κλειόµενη χρήση (2013) είχαµε µείωση των εξόδων
εκµετάλλευσης της εταιρείας. Συγκεκριµένα µειώθηκαν σε 447.619 € από 708.694 € που ήταν στην
προηγούµενη χρήση 2012 ενώ

ως µικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 10% έναντι

9,66%, που ήταν στη χρήση 2012.
•

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ: Η επιβάρυνση της χρήσης

εµφανίζεται µειωµένη σε αξίες σε

σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση (86.914 € το 2013 από 174.743€ το 2012) ενώ ως ποσοστό
επί των πωλήσεων εµφανίζεται µειωµένη (1,95% το 2013 έναντι 2,38% το 2012).
•

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ : Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω, τα αποτελέσµατα µετά από
φόρους της εταιρίας στη χρήση 2013 είναι 36.290€ ΚΕΡ∆Η από

369.162€ ΖΗΜΙΕΣ το 2012

(κέρδη 0,81% επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2013 έναντι ζηµιών 5,03% επί του κύκλου
εργασιών που ήταν στη χρήση 2012).
•

Η

εταιρία

δεν

αντιµετωπίζει

προβλήµατα

ρευστότητας,

λόγω

της

συµµετοχής

της

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε στο µετοχικό της κεφάλαιο κατά 51%, η οποία της
εξασφαλίζει υψηλή δανειοληπτική ικανότητα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2015
Για την εκκοκκιστική περίοδο 2014-2015 αναµένεται αύξηση των καλλιεργηθέντων στρεµµάτων της
τάξεως του 15-20% . Λόγω των προηγούµενων αυξηµένων στρεµµατικών αποδόσεων οι οποίες συνοδεύτηκαν
και από αύξηση στην τιµή πώλησης του βάµβακος , παρατηρείται στροφή και νέων καλλιεργητών προς την
παραγωγή βάµβακος µε αποτέλεσµα να αναµένεται ετήσια παραγωγή 300 χιλιάδων τόνων εκκοκκισµένου
βάµβακος έναντι 270 χιλιάδων τόνων της προηγούµενης εκκοκκιστικής περιόδου .
Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. αναµένει αυξηµένη εισροή παραχθέντος βάµβακος και αν οι
τιµές διατηρηθούν σε 0,80 $ / lb προσδοκάται αύξηση του τζίρου κατά 15-20% κατ’ ελάχιστο .
Κατά τα λοιπά , η εταιρεία διαθέτοντας βελτιωµένους όρους χρηµατοδότησης και µειωµένα κοστολόγια ,
έχει πετύχει άριστες σχέσεις µε τους βαµβακοπαραγωγούς πληρώνοντας µετρητοίς διαχρονικά και
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές τιµές αγοράς πρώτης ύλης.
Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013
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2. Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1/201331/12/2013 σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 1/1/201431/12/2014.

Σοφάδες 20/03/2014

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

∆ηµήτριος Γ. Πολύχρονος
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EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται
από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε
µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013)

Γνώµη

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

(α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.
(β) Λόγω του ότι τα ίδια κεφάλαια είναι µικρότερα από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής
των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

ΕCOVIS HELLAS SA (Α.Μ. 155 )
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. 12921
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013)

(I) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31 Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

2013

2012

Σηµ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

3.1

60.710

65.318

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

3.4

5.869

5.870

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

3.2

48.692

37.493

115.271

108.681

Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

3.3

1.566.676

521.505

Λογαριασµοί εισπρακτέοι

3.4

611.275

1.012.478

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών

3.5

671.640

1.494.335

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων

2.849.591

3.028.318

Σύνολο Ενεργητικού

2.964.862

3.136.999

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και Αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο

3.6

410.858

410.858

Λοιπά Αποθεµατικά

3.7

180.332

180.332

Αποτελέσµατα εις νέον

(621.321)

(657.611)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

(30.131)

(66.421)

3.229

3.229

3.229

3.229

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού

3.8

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

3.10

325.271

451.767

Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις

3.9

2.666.493

2.748.424

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

2.991.764

3.200.191

Σύνολο υποχρεώσεων

2.994.993

3.203.420

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

2.964.862

3.136.999
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013)

(II) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Σηµ.

31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

2013

2012

Κύκλος εργασιών

3.11

4.465.788

7.329.856

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

3.11

5.820

173.348

(3.620.131)

(6.650.233)

Αναλώσεις αποθεµάτων
Παροχές σε εργαζοµένους

3.12

(282.461)

(328.352)

Αποσβέσεις

3.13

(9.393)

(10.534)

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως

3.14

(447.619)

(708.694)

112.004

(194.609)

(86.914)

(174.743)

25.091

(369.352)

11.199

190

36.290

(369.162)

0

0

36.290

(369.162)

Μετόχους της εταιρείας

36.290

(369.162)

Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή,

0,6183

(6,2896)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα – (κόστος )

3.15

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από

3.16

φόρους
Κατανεµόµενα σε :

µετά από φόρους
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013)

(III) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Μετοχικό

Λοιπά

Αποτελέσµατα

Σύνολο

Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

εις νέο

Ιδίων
Κεφαλαίων

η

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012

410.858

180.332

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπο την 31

η

∆εκεµβρίου 2012

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013

302.741

(369.162)

(369.162)

410.858

180.332

(657.611)

(66.421)

410.858

180.332

(657.611)

(66.421)

36.290

36.290

(621.321)

(30.131)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2013

(288.449)

410.858

180.332
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013)

(IV) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες

01/01-31/12/2013

01/01-31/12/2012
25.091

(369.352)

9.393

10.534

86.914

174.743

Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων

(1.045.171)

2.614.332

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

401.201

(432.394)

(126.494)

(268.332)

0

(34.683)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(92.972)

(163.140)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

(742.038)

1.531.708

(4.784)

(20.366)

6.058

51.397

1.274

31.031

(81.931)

(569.545)

(81.931)

(569.545)

(822.695)

993.194

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

1.494.335

501.141

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

671.640

1.494.335

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
Πλέον / µείον Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων πλην δανειακών
Μείον :
Καταβεβληµένοι φόροι

δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµιακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013)

Γενικές πληροφορίες

1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε." ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2000 (ΦΕΚ 8276/8.9.2000) και
είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Καρδίτσας µε αριθµό 46884/30/Β/00/05. Η
εταιρεία έχει:
•

έδρα στο ∆ήµο Σοφάδων (2ο χλµ. Εθνικής οδού Σοφάδων - Αθήνας, τηλ. 24430 - 22272)

•

διάρκεια 50 χρόνια

•

αντικείµενο δραστηριότητας τον εκκοκκισµό και εµπορία βαµβακιού και των υποπροϊόντων του

•

Μετοχικό κεφάλαιο € 410.858,00 το οποίο διαιρείται σε 58.694 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 7 ευρώ η καθεµία

•

Μετόχους τους εξής :

α/α

Επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο µετόχου

1.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

29.934

51

2.

∆ανιέλα Ελευθερίου

28.760

49

58.694

100

Σύνολο
•

Μετοχές

%

∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την
25.06.2010, αποτελούµενο από τους :


∆ηµήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο



Βασίλειο Πολύχρονο, Αντιπρόεδρο



∆ανιέλα Ελευθερίου, Σύµβουλο

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαρκεί έως 30/06/2015 .
Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 20η Μαρτίου 2014.
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2013)

2. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων .
Λογιστικό πλαίσιο.
Οι παρούσες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 αφορούν στην περίοδο 1η Ιανουαρίου
2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
την αρχή του ιστορικού κόστους και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από το ΙΑSΒ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, οι σηµαντικές παραδοχές που έχουν
υιοθετηθεί από την ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών είναι οι ίδιες µε εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και
στις δηµοσιευµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 .
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσεων από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι
σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο.
Οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις της διοικήσεως είναι σηµαντικές για τις λογιστικές καταστάσεις,
αναφέρονται στις Σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέλθει
το αργότερο µέχρι την 30.06.2014 και έχει κατά νόµο το δικαίωµα να τις τροποποιεί.

Ενοποίηση
Οι δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στην εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.» ∆ε δηµοσιεύονται
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» .
Η εταιρεία ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου
και της Εταιρίας εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν
(Λειτουργικό νόµισµα).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των
ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου
και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
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 των ακινήτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού
λαµβάνεται η αρχική αξία κτήσεως του εξοπλισµού. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής
αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν και το κόστος τους
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα.
Τα οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των
ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
- Κτίρια

20-35 χρόνια
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- Μηχανολογικός εξοπλισµός

10-20 χρόνια

- Αυτοκίνητα – Οχήµατα

5 -10 χρόνια

- Μηχανογραφικός εξοπλισµός

3 - 5 χρόνια

- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός

10-15 χρόνια

∆εν υφίστανται υπολειµµατικές αξίες επί των παγίων της εταιρείας.

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιµο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία
τους είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία τους. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν
προκύπτουν. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση
κόστος και αξίας χρήσεως.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές, σε επίπεδο ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν
ζηµίες αποµείωσης.

Αποθέµατα
Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου τριµηνιαίου σταθµικού κόστους

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο
κόστος µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται 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,
προεξοφλουµένων µε το αρχικό αποτελεσµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες
µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.

Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση
του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο
µε το φόρο εισοδήµατος (αν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι
ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την
συναλλαγή κόστη και φόρο εισοδήµατος, (αν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
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∆ανεισµός
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένη µε τα άµεσα για τη συναλλαγή
κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε βάση τη µέθοδο του αποτελεσµατικού
επιτοκίου. Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε βάση την τρέχουσα ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα
εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναγνωρίσθηκαν τα
επιχορηγούµενα έξοδα. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν ενσώµατα πάγια, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση και µεταφέρονται
(αποσβένονται) στα έσοδα, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος ενσωµάτου παγίου.
Φορολογία Εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, που προκύπτει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται από
τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας.
(β) Τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης του Ισολογισµού, µε
βάση τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων και υπολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισµού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την
χρησιµοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις δηµιουργούν.
(γ) Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος που θα προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό
έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε πρόβλεψη.
Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος
εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν
στα ίδια κεφάλαια, µέσω της κατάστασης Συνολικών Εσόδων.

Παροχές σε εργαζοµένους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες.
(β) Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόµενες από το Ν. 2112/20). Το
δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και
µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
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(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος και η εταιρεία παραδίδουν τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο
συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου.
(δ) Έσοδα από δικαιώµατα
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων.
(ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την
διάρκεια της µίσθωσης.

Η Εταιρεία ως µισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την
διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως
περιουσιακά στοιχεία, επιµετρώµενα κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι µικρότερη στην
παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή αναγνωρίζεται στον
ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο
και σε εξόφληση της υποχρέωσης µε τρόπο που να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της
υποχρέωσης.
∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις, όταν η διανοµή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου .
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και κινδύνου αποθεµάτων .

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. πραγµατοποιεί πωλήσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων ή µε
προκαταβολικές εξοφλήσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων, οπότε και δεν διατρέχει κανένα πιστωτικό
κίνδυνο. Στις περιπτώσεις που δίνεται πίστωση στον πελάτη αυτή δεν ξεπερνά τις 60 ηµέρες κατά µέσο όρο,
αφορά σε ποσά µικρά σχετικά µε τις συνολικές πωλήσεις και δίνεται σε πελάτες όπου υπάρχει µακροχρόνια
συνεργασία.
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Η οικονοµική πολιτική της εταιρείας διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις θα γίνουν προς πελάτες υψηλής
πιστωτικής αξιοπιστίας.

(β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις βάµβακος της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. πραγµατοποιούνται σε δολάρια. Οι καταθέσεις
και οι απαιτήσεις σε δολάρια κατά το κλείσιµο του Ισολογισµού ήταν $ 897.407. Οι διακυµάνσεις της ισοτιµίας
του δολαρίου δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσµατα της εταιρείας .
∆εν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς
τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, αξιολογεί τους κινδύνους και λαµβάνει έγκαιρα µέτρα για την αποφυγή
συναλλαγµατικών κινδύνων.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται δεδοµένου ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφάλαια κινήσεως τα οποία
υπερκαλύπτουν κατά πολύ τις υποχρεώσεις της. Συγκεκριµένα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας την
31/12/2013 ανέρχονται σε € 2.991,8 χιλ. και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς τράπεζες (€ 2.666,5 χιλ.). Τα δάνεια
συνάπτονται κάθε χρόνο προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες χρηµατοδότησης των αγορών συσπόρου βάµβακος και
εξοφλούνται σταδιακά, εντός έτους από τις πωλήσεις εκκοκκισµένου βαµβακιού.

(δ) Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους, τα ίδια κεφάλαια παρέχουν επαρκή ρευστότητα στην εταιρεία .
Βραχυχρόνια (κατά την περίοδο της συγκοµιδής), όποτε απαιτηθεί δανεισµός για την κάλυψη βραχυχρόνιων
αναγκών ρευστότητας ο κίνδυνος του επιτοκίου είναι ελάχιστος διότι η εξόφληση των δανείων γίνεται σε
διάστηµα µικρότερο των (12) µηνών.

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

τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας επενδύονται βραχυχρόνια και τα εκάστοτε επιτόκια

εξασφαλίζουν την µεγίστη απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων.

(στ) Κίνδυνος αποθεµάτων
Η εταιρεία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για ενδεχόµενες ζηµίες επί των αποθεµάτων από φυσικές
καταστροφές, κλοπές κ.λ.π. λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα αποθήκευσης, φύλαξης και ασφάλισης.
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Σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης – αβεβαιότητες .
Λόγω των µικρών µεγεθών των αξιών για τις οποίες απαιτούνται εκτιµήσεις από την διοίκηση προκειµένου να εφαρµοσθούν
οι λογιστικές πολιτικές, δεν υφίστανται αβεβαιότητες που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις µεταβολές για τους
επόµενους 12 µήνες.

Εφαρµογή νέων προτύπων
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων», µε
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2012. Η τροποποίηση

απαιτεί την οµαδοποίηση των

κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε βάση το εάν µεταγενέστερα
αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδη και ζηµίες). ∆εν είχε εφαρµογή στην εταιρεία.
Νέο (Τροποποιηµένο) ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο απαλείφει την προσέγγιση του περιθωρίου σχετικά µε την αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών (το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εισοδηµάτων) και ορίζει ότι το χρηµατοοικονοµικό κόστος υπολογίζεται στη βάση της καθαρής χρηµατοδότησης.
∆εν είχε ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.
∆.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2013 και
αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 31 «∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίες» και την ∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη
χρηµατικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισµούς σε κοινές δραστηριότητες
και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που πραγµατεύονται τα σχετικά
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες
λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ∆.Λ.Π. 28 µετονοµάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και
κοινοπραξίες». ∆εν είχε εφαρµογή στην εταιρεία.
∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές,
συγγενείς, κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες - µη ενοποιούµενες οντότητες. ∆εν είχε ουσιώδη επίδραση στην
εταιρεία .
∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2013. Με
το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο – Πλαίσιο, τα θέµατα του καθορισµού της εύλογης αξίας, της
επιµέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. ∆εν είχε εφαρµογή στην Εταιρεία.
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2013
Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS
38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή µετά την 01.07.2014. ∆εν
αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
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Ετήσιες βελτιώσεις 2011-2013 που εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 40, IFRS 1, IFRS
3 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014. ∆εν αναµένεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2013 και αναφέρεται σε
εισφορές προγραµµάτων καθορισµένων παροχών από εργαζοµένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται µε την παροχή
υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2014 και δεν αναµένεται να
έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2013 και
αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για αποµειωµένα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν
ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. µε την προσθήκη τρίτου κεφαλαίου στο εν λόγω πρότυπο που αφορά την
«Λογιστική της αντιστάθµισης» και τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 39, ∆ΠΧΑ 7 και ∆ΠΧΑ 9, πού εγκρίθηκαν τον Νοέµβριο του 2013.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι διαθέσιµες για άµεση χρήση. Η ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του Προτύπου ∆ΠΧΑ
9 θα καθορισθεί µετά την ολοκλήρωσή του.
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία», αναφορικά µε την «Ανανέωση Παραγώγων και τη
Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
«Τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοικονοµικά Στοιχεία - Παρουσίαση» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
«Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΛΠ 27)» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά 01.01.2014. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
«∆ιερµηνεία 23 Φόροι», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στο
λογιστικό χειρισµό της πληρωµής φόρων που εµπίπτουν

στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό

χειρισµό της υποχρέωσης για πληρωµή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της πληρωµής είναι βέβαια. ∆εν αναµένεται να
έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
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3. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
3.1 Ενσώµατα Πάγια

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ

01/01-31/12/2013

Υπόλοιπο παγίων στοιχείων έναρξης περιόδου

171.238

150.871

4.784

20.366

0

0

176.022

171.237

105.919

95.385

9.393

10.534

0

0

115.312

105.919

60.710

65.318

Αγορές Παγίων στοιχείων
Μειώσεις Παγίων στοιχείων
Σύνολο παγίων στοιχείων λήξης περιόδου

01/01-31/12/2012

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις µειώσεων παγίων στοιχείων
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο

3.2 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Οι

αναβαλλόµενες

φορολογικές

απαιτήσεις

συµψηφίζονται

µε

τις

αναβαλλόµενες

φορολογικές

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δυο στην ίδια
φορολογική αρχή.
01/01-31/12/2013

01/01-31/12/2012

Υπόλοιπο έναρξης

37.493

2.619

Φόρος Αποτελεσµάτων

11.199

34.874

48.692

37.493

ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2013
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2012

0

0

48.692

37.493

48.692

37.493
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3.3 Αποθέµατα
01/01-31/12/2013
Εµπορεύµατα

0

16.675

50.997

52.319

1.515.679

452.511

1.566.676

521.505

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή-

01/01-31/12/2012

υποπροϊόντα & υπολείµµατα

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η καθυστέρηση ρευστοποιήσεως των αποθεµάτων ετοίµων προϊόντων οφείλεται στην απόφαση της εταιρείας
να τα ρευστοποιήσει µε καλύτερες τιµές .

3.4 Απαιτήσεις

01/01-31/12/2013
Πελάτες

01/01-31/12/2012

769.368

867.267

Μείον : Αποµειώσεις

(263.458)

(241.243)

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

505.910

626.024

Προκαταβολές

13.820

9.246

Απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο

21.792

298.999

Λοιπές Απαιτήσεις

75.622

84.079

617.144

1.018.348

(5.869)

(5.870)

611.275

1.012.478

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον : Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

Η εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεών της και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες,
εφόσον κρίνει πιθανή

την αδυναµία είσπραξής τους. Ως µέτρο αδυναµίας είσπραξης χρησιµοποιεί την

παλαιότητα του υπολοίπου ( πάνω από έτος ) την πτώχευση του οφειλέτη και την αντικειµενική δυσκολία του
οφειλέτη. Επίσης ως επισφάλειες θεωρούνται το σύνολο των ποσών που διεκδικούνται δια της νοµικής οδού,
ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξης µέρους του ποσού. Κατά κανόνα η εταιρεία διεκδικεί δικαστικά
ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις παλαιότερες των 3 µηνών από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία καταβολής και εφόσον
το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το κόστος της διεκδίκησης.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές αξίες τους. Οµοίως, η µέγιστη
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και πιστωτικές εξασφαλίσεις,
συµπίπτει µε την λογιστική αξία των απαιτήσεων. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηµατίσθηκαν
στην τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε 22.215 ευρώ.
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3.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

01/01-31/12/2013

01/01-31/12/2012

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

651

13.551

670.989

1.480.784

671.640

1.494.335

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες

ΣΥΝΟΛΟ

3.6 Μετοχικό Κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών

Εκδοθέν Κεφάλαιο

η

1 Ιανουαρίου 2012

58.694

410.858

31η ∆εκεµβρίου 2012

58.694

410.858

58.694

410.858

58.694

410.858

η

1 Ιανουαρίου 2013
η

31 ∆εκεµβρίου 2013

3.7 Αποθεµατικά Κεφάλαια

01/01-31/12/2013
Τακτικό Αποθεµατικό
Αφορολόγητα Αποθεµατικά

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα

01/01-31/12/2012

81.832

81.832

8.675

8.675

89.825

89.825

180.332

180.332

της φορολογίας έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

Τα αποθεµατικά της εταιρείας προβλέπονται από το νόµο είτε υποχρεωτικά όπως το Τακτικό
Αποθεµατικό, είτε προαιρετικά µε βάση τους αναπτυξιακούς νόµους .
Τακτικό Αποθεµατικό ( €81.832,00 ) προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 44 «Ετησίως αφαιρείται
το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού». Η προς σχηµατισµόν
αποθεµατικού κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τα αποθεµατικό φτάσει τουλάχιστον το 1/3 του
µετοχικού κεφαλαίου» .
Τα Αφορολόγητα Αποθεµατικά αφορούν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους αφορολόγητες εκπτώσεις και
έχουν σχηµατιστεί για την κάλυψη των αναπτυξιακών νόµων (Ν.1078/71, Ν.1116/81, Ν.1262/82, Ν.1892/90,
Ν.2601/98, Ν.2753/99) λόγω των επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει η εταιρεία και κατά ένα ποσοστό της
τάξης

του

8%

των

συνολικών

αφορολόγητων

αποθεµατικών,

αντιπροσωπεύουν

αποθεµατικά

από
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απαλλασσόµενα της φορολογίας εισοδήµατος έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο που έχουν
σχηµατιστεί σε παλαιότερες χρήσεις.
Τα προαναφερθέντα αφορολόγητα αποθεµατικά, σύµφωνα µε την Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία
εξαιρούνται του Φόρου Εισοδήµατος υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεµηθούν στους µετόχους. Η εταιρεία
δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό Φόρου
Εισοδήµατος που θα προέκυπτε σε περίπτωση διανοµής. ∆ιανοµή των ανωτέρω αποθεµατικών µπορεί να
πραγµατοποιηθεί ύστερα από έγκριση των µετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον έχει καταβληθεί
ο αναλογούν φόρος από την εταιρεία.
Λόγω του ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20. Εντός της χρήσεως 2014 η διοίκηση θα λάβει
τα κατάλληλα µέτρα για την άρση των συνεπειών του Νόµου.

3.8 Βραχυχρόνια δάνεια
01/01-31/12/2013
Βραχυπρόθεσµες δανειακές

01/01-31/12/2012

2.666.493

2.748.424

2.666.493

2.748.424

υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Το δάνειο της εταιρείας αφορά στην εξυπηρέτηση εποχικών αναγκών και εξοφλείται σε περίοδο
µικρότερη των 12 µηνών. Η εύλογη αξία των δανείων ταυτίζεται µε την λογιστική αξία τους.
Το δάνειο έχει µεταβλητό επιτόκιο 1,10%. Το δάνειο εξοφλείται εντός της επόµενης χρήσης και για την
εκκοκκιστική περίοδο 2014-2015 θα συναφθεί νέο δάνειο. Οι αναλογούντες τόκοι θα ανέλθουν στο ποσό των
15.000 ευρώ.

3.9 Προµηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις

01/01-31/12/2013
Προµηθευτές
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι

01/01-31/12/2012

171.607

420.434

81.644

21.617

72.020

9.716

325.271

451.767

- τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες κατά µέσο όρο εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους.
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3.10

Πωλήσεις

01/01-31/12/2013
Πώληση βάµβακος και βαµβακόσπορου

4.443.022

7.324.261

22.767

5.595

4.465.788

7.329.856

Λοιπές
ΣΥΝΟΛΟ

3.11

01/01-31/12/2012

Παροχές σε εργαζόµενους

01/01-31/12/2013
Μισθοί και ηµεροµίσθια

218.897

254.335

80

0

63.484

74.017

282.461

328.352

Λοιπές παροχές
Εργοδοτικές εισφορές
ΣΥΝΟΛΟ

3.12

01/01-31/12/2012

Αποσβέσεις

01/01-31/12/2013
Αποσβέσεις ενσώµατων

01/01-31/12/2012

9.393

10.534

9.393

10.534

ακινητοποιήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
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3.13

Λοιπά έξοδα.

01/01-31/12/2013
Λοιπές αµοιβές τρίτων

01/01-31/12/2012

69.700

125.559

109.441

102.811

Ενοίκια

28.295

132.465

Ασφάλιστρα

13.815

6.256

Επισκευές και συντηρήσεις

30.375

43.251

Λοιπές παροχές τρίτων

6.242

48.748

Φόροι – τέλη

3.918

3.276

Έξοδα µεταφορών

1.686

43.410

116.165

0

22.215

58.599

45.137

144.319

447.619

708.694

Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής

Καταστροφή αποθεµάτων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
και έκτακτους κινδύνους
Λοιπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

3.14

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (καθαρά)

01/01-31/12/2013
Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι

01/01-31/12/2012

6.058

51.397

Τόκοι - Έξοδα

(92.972)

(226.140)

ΣΥΝΟΛΟ

(86.914)

(174.743)

3.15

Φόρος εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος, που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αναλύεται ως εξής:
01/01-31/12/2013
Τρέχων φόρος περιόδου

01/01-31/12/2012

0

34.684

Αναβαλλόµενος φόρος

(11.199)

(34.874)

ΣΥΝΟΛΟ

(11.199)

(190)
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Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:

31/12/2013

31/12/2012

25.091

(369.354)

6.524

(73.871)

-

34.683

Φόρος που αναλογεί στα έσοδα που δεν φορολογούνται

(500)

-

Φόρος που αναλογεί στα έξοδα που δεν εκπίπτονται φορολογικά
Φορολογικές ζηµιές στις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση
Φορολογικές ζηµιές προηγουµένων χρήσεων στις οποίες έχει αναγνωριστεί
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στη χρήση
Αλλαγές στον φορολογικό συντελεστή

5.979

-

-

67.016

Κέρδη προ φόρων
Φόρος µε βάση τον τρέχοντα συντελεστή 26% (2012:20%)
Φόρος φορολογικού ελέγχου

Φόρος

3.16

(11.954)
(11.248)

-

(11.199)

(190)

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

(1) Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
(2) Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά
τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµή έως ότου οι
φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου και µε βάση τους
ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο
βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
(3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005 και έχει σχηµατίσει πρόβλεψη φόρου
ανέλεγκτων χρήσεων 22.000 € .
(4) Οι χρήσεις 2011 και 2012 ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει της ΠΟΛ 1159/2011.
Οµοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2013.
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3.17

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές της εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. µε τις
εταιρίες των µετόχων.

Απαιτήσεις από / Συναλλαγές µε θυγατρικές επιχειρήσεις

01/01-31/12/2013

Απαιτήσεις από τη συνδεδεµένη ELCOTTON ΜΟΝ.ΕΠΕ
Απαιτήσεις από τη συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πωλήσεις βαµβακόσπορου σε συνδεδεµένη ELCOTTON MON.ΕΠΕ

01/01-31/12/2012

0

209.961

228.665

398.665

84.428

333.302

0

592.410

Πωλήσεις βαµβακόσπορου σε συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

Συναλλαγές µε µέλη ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη

01/01-31/12/2013

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

3.18

01/01-31/12/2012

0

58.000

Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε :

Μόνιµοι / Έκτακτοι

Υπάλληλοι/ Εργάτες

Μόνιµοι

Έκτακτοι

Σύνολο

4

7

11

Υπάλληλοι

Εργάτες

Σύνολο

5

6

11

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ανέρχεται σε :

Μόνιµοι / Έκτακτοι

Υπάλληλοι/ Εργάτες

Μόνιµοι

Έκτακτοι

Σύνολο

6

4

10

Υπάλληλοι

Εργάτες

Σύνολο

5

5

10
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3.19

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού

∆εν υπάρχουν σηµαντικά έκτακτα γεγονότα που να συνέβησαν στην περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου
2013 έως την έγκριση των καταστάσεων την 20η Μαρτίου 2014 που να επηρεάζουν τις Οικονοµικές
Καταστάσεις.

3.20

∆εσµεύσεις

∆εν υπάρχουν ουσιώδεις ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 .

3.21

Ανάλυση δραστηριότητας

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, πραγµατοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα ενώ η διάθεση των
προϊόντων αυτής γίνεται και στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.

Οι ανωτέρω Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
την 20η Μαρτίου 2014 , και υπογράφονται για λογαριασµό αυτού από τους:

Σοφάδες , 20 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α. ∆. Τ. Α Κ 095428

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Α. ∆. Τ. Χ 700346

Α. ∆. Τ. Λ 721442
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