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6. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ κεηξηθή εηαηξεία «ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ
ΔΚΞΝΟΗΝ – ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ηδξχζεθε ηνλ Κάξηην ηνπ 1968 (ΦΔΘ / ΓΑΔ142/26.3.68)
απφ ηνλ πξσηνπφξν ηεο βηνκεραλίαο θισζηψλ ζηελ Διιάδα Διεπζέξην Γ. Κνπδάθε.
Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Αηγάιεσ επί ηεο νδνχ Θεθηζνχ 41 η.θ 122 42
Ζ Γηνίθεζε θαη νη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηεγάδνληαη ζηα ηξία ηδηφθηεηα
εξγνζηάζηα πνπ επξίζθνληαη: α) επί ηεο νδνχ Ξξνφδνπ 1-3 θαη 2-4, Αηγάιεσ (1ν εξγνζηάζην), β) επί
ηεο Ι. Θεθηζνχ 41, Αηγάιεσ (2ν εξγνζηάζην) θαη δ) πεξηνρή Ξαζραιίηζαο – Θαξδίηζα, εθθνθθηζηηθή
κνλάδα (3ν εξγνζηάζην).
Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εηζήρζεθαλ ζην Σξεκαηηζηήξην κεηά ηελ απφθαζε ηεο απφ 6/12/1990
Γεληθήο Ππλειεχζεσο. Δγθξίζεθε απφ ην Σ.Α. θαη ηελ επηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη δεκνζηεχζεθε
ζην ΦΔΘ 579/ 8-03-91.
Ζ εηαηξεία σο αλψλπκε εηαηξεία βηνκεραλίαο εκπνξίνπ κειεηψλ θαη επελδχζεσλ, ιεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε ηνλ Θσδ. Λφκνπ 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 Πεπηεκβξίνπ 2011, θαζψο θαη ηα
αηηνχκελα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π ζηηο 23 Λνεκβξίνπ 2011.
7. Αληηθείκελν Γξαζηεξηνηήηωλ
Ζ Κνπδάθεο Α.Δ. θαιχπηεη ην 95% ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ζηα πξντφληα νηθηαθήο θαηαλαιψζεσο θαη
ην 75-80% ηεο βηνκεραληθήο θαηαλάισζεο.
Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη:
1. Θαηαζθεπή θισζηηθψλ πξντφλησλ (θισζηέο ξαθήο – θεληήκαηνο – πιεμίκαηνο) ζε άλσ ησλ
10.000 δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ρξσκαηηζκψλ.
2. Θαηαζθεπή κε ηε κάξθα D.M.C. πξντφλησλ απφ Αηγππηηαθφ βακβάθη γηα ξάςηκν θαη πιέμηκν.
3. Δθθφθθηζε ζχζπνξνπ βάκβαθνο γηα ηδηφρξεζε θαη δηάζεζε.

8. Πιαίζην θαηάξηηζεο ηωλ ελδηάκεζωλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ
Νη Δληαηκεληαίεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο Πεπηεκβξίνπ 2011
(εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («Γ.Ξ.Σ.Α.») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 34 «Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο». Δπίζεο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή
ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη θηηξίσλ,
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε εχινγεο
αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο, ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη
ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) φπσο απηά έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο,
φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο I.A.S.B.
Νη εληακεληαίεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε
ζρέζε κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο
δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ
θξίλνληαη θαηάιιεια .
Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε
απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο
2010 θαη έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο απφ ηηο
παξαθάησ αιιαγέο.
9. Λέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλωλ πξνηύπωλ
Ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΞΣΑ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 01/01/2011 έσο 30/09/2011.
Θαησηέξσ παξνπζηάδνληαη ηα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ
εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο
ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα.
Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ,
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.

Πξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεωηηθέο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39. Ρν ΠΓΙΞ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην
ΓΞΣΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε
θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ρν ΓΞΣΑ 9
νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία
ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ
εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο
είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη
επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα
επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πχκθσλα
κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε
εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα
πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Ρα
θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα
έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Ρν ΓΞΣΑ 9 θαηαξγεί
ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε
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εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο
επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ
πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2013.
ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο»
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ
επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο
ζε αθίλεηα». Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ
ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο
ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πψιεζεο. Ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε
ην ΓΙΞ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα αλαθηεζεί εμ’
νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην
απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ
ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη
κέζσ ηεο πψιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα,
επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη
αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΞ 24 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ
δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη
επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα
ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ν Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε
εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε) «Όξηα Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρψλ, Διάρηζην
Απαηηνχκελν Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»
(εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011)
Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα
ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζηωλ
βειηηώζεωλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΙΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπωλ)
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ
σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ
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δεκνζηεχηεθε ηνλ Κάην 2010. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,
ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ
ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο
ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο
κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα
αληηθαηαζηάζεθαλ.
ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε
ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.
ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31 πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ
αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.
ΔΓΓΞΣΑ 13 «Ξξνγξάκκαηα Ξηζηφηεηαο Ξειαηψλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.

10. εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο.
Νη Ινγηζηηθέο Αξρέο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκψλ πνπ ηεξήζεθαλ ζηελ ζχληαμε ησλ ζπλνπηηθψλ
ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Γηνίθεζε, θαζψο θαη νη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο, είλαη νη ίδηεο κε
εθείλεο νη νπνίεο είραλ πηνζεηεζεί θαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
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11. Γνκή ηνπ Οκίινπ
Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 30/09/2011, αιιά θαη θαηά ηελ 30/09/2010, έρεη σο εμήο:
Δηαηξεία
ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ ΔΘΘΟΘ.
ΔΡΡΩΛ ΑΔΒΔ
ELVIP SRO

Έδξα

Πνζνζηό &
είδνο
πκκεηνρήο

Κέζνδνο
Δλνπνίεζεο

ΓΑΕΩΟΝ ΠΔΟΟΩΛ
ΡΠΔΣΗΑ

51% Άκεζε
35% Άκεζε

Νιηθή ελνπνίεζε
Νιηθή ελνπνίεζε

Πρεκαηηθά ε δνκή ηνπ Νκίινπ απεηθνλίδεηαη σο εμήο:

ΔΛ.Γ.ΜΟΥΕΑΚΖΣ Α.Δ.Β.Δ.Μ.Δ

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 51%

ELVIP SRO
35%

Ζ εηαηξηθή ρξήζε ηεο ζπγαηξηθήο, ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΔΘΘΝΘ. ΠΔΟΟΩΛ Α.Δ.Β.Δ. δηαξθεί απφ
01/07/2010-30/6/2011. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελνπνίεζεο θαηάξηηζε ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, γηα
ηελ πεξίνδν 01/01/2011-30/09/2011 ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο
πνπ εθαξκφδεη ε κεηξηθή εηαηξεία.
12. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ αμηνινγψληαο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, έρεη ραξαθηεξίζεη σο ιεηηνπξγηθνχο
ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο Βακβάθη - Πξνϊόληα βακβαθηνύ, Λήκαηα – Θιωζηέο.
Ν Όκηινο κε βάζε ηα εηδηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζε θαη επέιεμε λα θαζνξίζεη σο
πξσηεχνληα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη σο δεπηεξεχνληα ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα.
Αληίζηνηρα νη παξνπζηαδφκελνη γεσγξαθηθνί ηνκείο είλαη νη εμήο:
Διιάδα
Δπξσδψλε
Άιιεο Σψξεο
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12.1 Ξξσηεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο-επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο
Ρα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε πεξίνδν έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2011 θαη 30
Πεπηεκβξίνπ 2010 αλαιχνληαη σο εμήο:
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Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 30 Πεπηεκβξίνπ
2011 θαη 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 αληίζηνηρα εκθαλίδνληαη παξαθάησ:
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12.2 Γεπηεξεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο-γεσγξαθηθνί ηνκείο

13.
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Δπηιεγκέλεο Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ
13.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, ηα έπηπια εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεο
κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Πην
θφζηνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ κεξηθψλ ηκεκάησλ ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, εάλ πιεξνχληαη ηα
θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.
Οκίινπ
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Κεηξηθήο

Ρν θνλδχιη ‘’επέλδπζε ζε αθίλεηα’’ απμήζεθε θαηά 339.474,54 €, ( 8.496.889,12 +339.474,54=8.836.363,66)
νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ( ελνηθίαζε ) ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ νδφ πξνφδνπ 2
Αηγάιεσ.

13.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, νη άδεηεο ρξήζεο
ινγηζκηθψλ, ηα ζήκαηα θαζψο θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηνπ
ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ν Όκηινο ηα αλαγλσξίδεη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ή ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ν Όκηινο αθνινπζεί ηε Ινγηζηηθή αξρή
απεηθφληζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ θφζηνπο θαη απεηθνλίδεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζην
θφζηνο ηνπο κείνλ θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο.
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Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηχπνπ δεζκεχζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ.
13.3 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2011 ηεο
Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηελ αμία θηήζεσο απηψλ ε νπνία είλαη:

18

Δννιάμηνη Οικονομική Έκθεση 30ης Σεπτεμβρίοσ 2011

13.4 Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ πξψηεο χιεο, πιηθά, θαη αγαζά πνπ αγνξάζηεθαλ.
Ρν θφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα
ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε, νη νπνίεο είλαη άκεζα απνδνηέεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
θαζψο θαη έλα κέξνο γεληθψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή, ην νπνίν απνξξνθάηαη κε
βάζε ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

13.5 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην
ηακείν θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο
θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν.
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13.6 Κεηνρηθό θεθάιαην
Ζ κεηνρή ηεο ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκε ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, θαη δηαηξείηαη ζε 32.188.050 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο 1,04€
κε ζχκβνιν ζηνλ δείθηε «ΚΕΘΘ».

13.7 Ινηπά απνζεκαηηθά θαη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
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13.8 Γάλεηα

13.9 Θέξδε / Εεκηέο αλά κεηνρή

14. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ.
Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εμήο:

ΔΠΩΛΤΚΗΑ
ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ
ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ
Α.Δ.Β.Δ
ELVIP SRO

21

ΑΛΔΙΔΓΘΣΔ
ΦΟΡΟΙΟΓΗΘΔ ΥΡΖΔΗ
2009-2010
2005/6 - 2009/10
2003 - 2010
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15. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
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Νη παξνρέο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ πνπ δφζεθαλ αλαιχνληαη

παξαθάησ:
Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ν Όκηινο
δελ ζπκκεηείρε ζε θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο
γηα ηνλ Όκηιν, ή ηηο εηαηξείεο θαη ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ, θαη δελ απνζθνπεί λα
ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ. Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη
εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή ιήθζεθε
πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα κέιε δηνίθεζεο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία
αλέξρνληαλ ηελ 30/09/2011 ζε 1.948.048,31 επξψ.
16. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ζην ηέινο ηεο
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη ηεο πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ ήηαλ γηα ην 2011 άηνκα 268 θαη 343
αληίζηνηρα, ελψ γηα ην εληακελν ηνπ 2010 ήηαλ 284 θαη 359 αληίζηνηρα.
17. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηωλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
Ξέξα ηνλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία
επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο.

πεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ο Πξόεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ο Γηεπζύλωλ ύκβνπινο

Σν Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ

O Πξνϊζηάκελνο
Ινγηζηεξίνπ

Ληθόιανο Θ. αξάθεο

ηέθαλνο Θ.Θνπξήο

ηπιηαλόο Υαηδεκηρειάθεο

Γεώξγηνο Ι. Βαζηιείνπ

Α.Γ.Ρ.: ΑΘ093279 /2011

Α.Γ.Ρ.: ΑΒ 623722/2006

Α.Γ.Ρ.: Ξ 332569/1993

Α.Κ.0010947 Α’ΡΑΜΖΠ
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 1.1 – 30.9.2011
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