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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)
Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Λ.Π. 34)
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2013 – 30.09.2013 είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ.» στις 23/11/2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με
την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση( http: // www.mouzakis.gr ) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ( http:// www.ase.gr ) όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. Επισημαίνεται ότι τα
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές
καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα

της

εταιρείας,

αλλά

δεν

παρέχουν

την

ολοκληρωμένη

εικόνα

της

οικονομικής

θέσης,

των

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κεντρικά Γραφεία : Λ.Κηφισού 41 12242 Αιγάλεω
Τηλ. 210 3490500 – fax 210 3490591
www.mouzakis.gr
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1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
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2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Περιόδου.
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3. Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 1.1.2013
Αποτελέσματα χρήσης
1.1-30.9.2013 μετά από φόρους

33.475.572,00

Διαφορά από
έκδοση μετοχών Αποθεματικά
υπέρ το άρτιο
εύλογης αξίας

8.696.486,41

12.523.441,03

Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας
Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 30.9.2013

33.475.572,00

33.475.572,00

8.696.486,41

12.523.441,03

Διαφορά από
έκδοση μετοχών Αποθεματικά
υπέρ το άρτιο
εύλογης αξίας

8.696.486,41

7.835.921,41

Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας
Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 30.9.2012

7.638.656,31

Αποτελέσματα
εις νέον

7.640.294,73

Λοιπά
αποθεματικά

7.636.181,72

46.959.840,13

-3.844.142,49

-3.844.142,49

-19.218.458,11

Αποτελέσματα
εις νέον

8.696.486,41

7.835.921,41
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7.638.696,22

Μη ελέγχουσες
Σύνολο
συμμετοχές
Καθαρής Θέσης

178.736,44

47.138.576,57
-3.844.142,49

1.638,42

3.042,78

4.681,20

43.117.336,06

181.779,22

43.299.115,28

Σύνολο

Μη ελέγχουσες
Σύνολο
συμμετοχές
Καθαρής Θέσης

-10.587.570,77

47.056.590,77

266.354,67

47.322.945,44

-4.288.852,53

-4.288.852,53

-86.890,98

-4.375.743,51

2.514,50

4.669,79

7.184,29

42.767.738,24

184.133,48

42.954.386,22

2.514,50
33.475.572,00

Σύνολο

-15.374.315,62

1.638,42

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 1.1.2012
Αποτελέσματα χρήσης
1.1-30.9.2013 μετά από φόρους

Λοιπά
αποθεματικά

-14.876.423,30
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4. Συνοπτική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 1.1.2013

33.475.572,00

Διαφορά από
έκδοση μετοχών Αποθεματικά
υπέρ το άρτιο
εύλογης αξίας

8.696.486,41

12.433.943,79

Λοιπά
αποθεματικά

6.486.160,23

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

-12.798.346,27

48.293.816,16

-2.950.455,45

-2.950.455,45

-15.748.801,72

45.343.360,71

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01/2013 30/09/2013
Συνολικά έσοδα χρήσης 01/01/2013-30/09/2013 μετά από
φόρους
Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 30.9.2013

33.475.572,00

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 1.1.2012

33.475.572,00

8.696.486,41

12.433.943,79

Διαφορά από
έκδοση μετοχών Αποθεματικά
υπέρ το άρτιο
εύλογης αξίας

8.696.486,41

6.486.160,23

6.486.160,23

Λοιπά
αποθεματικά

7.819.867,03

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

-8.529.423,85

47.948.661,82

-3.597.110,26

-3.597.110,26

-12.126.534,11

44.351.551,56

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01/2012 30/09/2012
Συνολικά έσοδα χρήσης 01/01/2012-30/09/2012 μετά από
φόρους
Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 30.9.2012

33.475.572,00

8.696.486,41
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6.486.160,23
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εννιάμηνη Οικονομική Έκθεση 30ης Σεπτεμβρίου 2013

5. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών
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6. Γενικές πληροφορίες
Η μητρική εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1968 (ΦΕΚ / ΔΑΕ142/26.3.68)
από τον πρωτοπόρο της βιομηχανίας κλωστών στην Ελλάδα Ελευθέριο Δ. Μουζάκη.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Αιγάλεω επί της οδού Κηφισού 41 τ.κ 122 42
Η Διοίκηση και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στεγάζονται στα τρία ιδιόκτητα
εργοστάσια που ευρίσκονται: α) επί της οδού Προόδου 1-3 και 2-4, Αιγάλεω (1ο εργοστάσιο), β) επί
της Λ. Κηφισού 41, Αιγάλεω (2ο εργοστάσιο) και γ) περιοχή Πασχαλίτσας – Καρδίτσα, εκκοκκιστική
μονάδα (3ο εργοστάσιο).
Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο μετά την απόφαση της από 6/12/1990
Γενικής Συνελεύσεως. Εγκρίθηκε από το Χ.Α. και την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 579/ 8-03-91.
Η εταιρεία ως ανώνυμη εταιρεία βιομηχανίας εμπορίου μελετών και επενδύσεων, λειτουργεί
σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και τα
αιτούμενα συγκριτικά στοιχεία εγκρίθηκαν από το Δ.Σ στις 23 Νοεμβρίου 2013.
7. Αντικείμενο Δραστηριοτήτων
Η Μουζάκης Α.Ε. καλύπτει το 95% της Ελληνικής Αγοράς στα προϊόντα οικιακής καταναλώσεως και
το 75-80% της βιομηχανικής κατανάλωσης.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:
1. Κατασκευή κλωστικών προϊόντων (κλωστές ραφής – κεντήματος – πλεξίματος) σε άνω των
10.000 διαφορετικών ειδών και χρωματισμών.
2. Κατασκευή με τη μάρκα D.M.C. προϊόντων από Αιγυπτιακό βαμβάκι για ράψιμο και πλέξιμο.
3. Εκκόκκιση σύσπορου βάμβακος για ιδιόχρηση και διάθεση.

8. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι Ενιαμηνιαίες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2013
(εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές
Καταστάσεις». Επίσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων,
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες
αξίες μέσω του αποτελέσματος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους,
όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B.
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Οι Τριμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε
σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της
διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από την
διοίκηση της εταιρείας για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων έχουν επισημανθεί όπου
κρίνονται κατάλληλα .
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
2012 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις
παρακάτω αλλαγές.
9. Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων και διερμηνειών
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων που καλύπτουν την περίοδο 01/01/2013 έως 30/09/2013.
Κατωτέρω παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν
εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή μεταγενέστερα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την
1 Ιανουαρίου 2013
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν
έχουν αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου καθώς και για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν μεταβιβαστεί και έχουν αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου, αλλά η οντότητα έχει συνεχιζόμενη
ανάμιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του
Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και
αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι
ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης.
Το πρότυπο αυτό δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013).Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο
για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων όταν ακίνητα για επένδυση επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας
σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο αυτό δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013).Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες
τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή
απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα Δ.Π.Χ.Α. καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της εύλογης
αξίας καθώς και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό
να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των Δ.Π.Χ.Α. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους
μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του
προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την
αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον τρόπο
παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. Το πρότυπο αυτό δεν έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της
παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2013). Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα
κόστη αποκάλυψης ενός επιφανειακού ορυχείου. Πιο συγκεκριμένα η διερμηνεία αναφέρεται στην
χρονική στιγμή που τα κόστη αποκάλυψης μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον
τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά να επιμετρηθούν. Το πρότυπο αυτό δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) Οι τροποποιήσεις στο
Δ.Λ.Π. 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
να συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα
μπορούσαν να επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με
σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013). Ο Όμιλος εφαρμόζει για πρώτη φορά το αναθεωρημένο
Δ.Λ.Π. 19 το οποίο έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2013 και απαιτεί αναδρομική
εφαρμογή. Όπως απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 34.
Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19 περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την
οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,
τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του
προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί
της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του
προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών ,
την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ
των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική
αναδιάρθωση ή η τερματική παροχή,
λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας.
Στην περίπτωση του Ομίλου, η υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 έχει αμελητέα επίπτωση
στην καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών λόγω αναγνώρισης των σωρευμένων μη
αναγνωρισμένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών και αντίστοιχα στα λοιπά συνολικά έσοδα.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή
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την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση
ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για
συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).Το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του για τον
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις του ΔΛΠ
32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα
κριτήρια του συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι
τροποποιήσεις αναφορικά με την παρουσίαση διευκρινίζουν: α) την έννοια «επί του παρόντος έχει
ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού» Και β) ότι ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε
ακαθάριστη βάση (gross settlement system) μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα
συστήματα διακανονισμού σε καθαρή βάση (net settlement system).
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013).
Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το
Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του
ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να
συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας.
Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου
αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά
γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη
ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική
σχέση. Το πρότυπο δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στην δομή του Ομίλου.
Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31
«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζονται
περισσότερο με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους
συμφωνία, παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο καταργείται η
αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του Δ.Λ.Π. 31 για «από
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Οι
περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού δραστηριότητες". Το πρότυπο αυτό δεν έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το πρότυπο
συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις
και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου
γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να
αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει στη δημιουργία
ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.
Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό
αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου Δ.Π.Χ.Α. 10.
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Το Δ.Λ.Π. 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι
απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες.
Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Ο
σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει
να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11. Το
αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της
μεθόδου της καθαρής θέσης

10. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοίκησης.
Οι Λογιστικές Αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την
Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με
εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012.
11. Δομή του Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 30/09/2013, αλλά και κατά την 30/09/2012, έχει ως εξής:
Εταιρεία
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚ.
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ
ELVIP SRO

Έδρα

Ποσοστό &
είδος
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

ΓΑΖΩΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΣΕΧΙΑ

51% Άμεση
35% Άμεση

Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

Σχηματικά η δομή του Ομίλου απεικονίζεται ως εξής:
ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 51%

ELVIP SRO
35%

Η εταιρική χρήση της θυγατρικής, ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚ. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. διαρκεί από
01/07/2012-30/6/2013. Για τους σκοπούς της ενοποίησης κατάρτισε λογιστικές καταστάσεις, για
την περίοδο 01/01/2013-30/09/2013 σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και τους κανόνες αποτίμησης
που εφαρμόζει η μητρική εταιρεία.

12. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
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Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογώντας τη δραστηριότητα του, έχει χαρακτηρίσει ως λειτουργικούς
τομείς δραστηριότητας τους Βαμβάκι - Προϊόντα βαμβακιού, Νήματα – Κλωστές.
Ο Όμιλος με βάση τα ειδικά του χαρακτηριστικά αξιολόγησε και επέλεξε να καθορίσει ως
πρωτεύοντα τον επιχειρηματικό τομέα και ως δευτερεύοντα τον γεωγραφικό τομέα.
Αντίστοιχα οι παρουσιαζόμενοι γεωγραφικοί τομείς είναι οι εξής:

Ελλάδα
Ευρωζώνη
Άλλες Χώρες

12.1 Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης-επιχειρηματικοί τομείς
Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 30
Σεπτεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής:
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κατά τομέα δραστηριότητας για την έως 30
Σεπτεμβρίου 2013 και 30 Σεπτεμβρίου 2012 αντίστοιχα εμφανίζονται παρακάτω:
Βαμβάκι
Προϊόντα
βαμβακιού

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την
30/09/2013
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

Νήματα
Κλωστές

Σύνολο

542.428,60

51.458.796,29

52.001.224,89

2.375.904,25

12.185.452,67

14.561.356,92

2.918.332,85

63.644.248,96

66.562.581,81

4.159.245,54

18.868.000,56

23.027.246,10

6.973,48

229.245,95

236.219,43

4.166.219,02

19.097.246,51

23.263.465,53

11.761,92

4.337,46

16.099,38

0,00

0,00

0,00

0,00
11.761,92

4.337,46

0,00
16.099,38

85.426,68

1.188.954,89

1.274.381,57

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 30/09/2013
Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σε επενδύσεις σε ακίνητα

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών
στοιχείων
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12.2 Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης-γεωγραφικοί τομείς
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13. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
13.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις και Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ο τεχνικός εξοπλισμός, τα έπιπλα εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους ή στο κόστος κτήσης
μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Στο
κόστος περιλαμβάνεται επίσης το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των ενσώματων
ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα, εάν πληρούνται τα
κριτήρια αναγνώρισης.
Ομίλου
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Μητρικής
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13.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα Άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα, οι άδειες χρήσης
λογισμικών, τα σήματα καθώς και λοιπές δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του
ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Ο Όμιλος τα αναγνωρίζει αρχικά στο κόστος κτήσης ή στην
ονομαστική τους αξία. Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος ακολουθεί τη Λογιστική αρχή
απεικόνισης του μοντέλου του κόστους και απεικονίζει τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία στο
κόστος τους μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης.

13.3 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 της
Εταιρείας παρουσιάζεται στην αξία κτήσεως αυτών η οποία είναι:
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13.4 Αποθέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν.
Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα
στην παρούσα θέση και κατάσταση, οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία,
καθώς και ένα μέρος γενικών εξόδων που σχετίζεται με την παραγωγή, το οποίο απορροφάται με
βάση την κανονική δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

13.5 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο
ταμείο καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς
και τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο.

13.6

Μετοχικό κεφάλαιο

Η μετοχή της ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και διαιρείται σε 32.188.050 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 1,04€
με σύμβολο στον δείκτη «ΜOYZΚ».
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13.7 Δάνεια

13.8 Κέρδη / Ζημιές ανά μετοχή

14. Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:
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15. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη για το εννεάμηνο του 2013 εμφανίζονται παρακάτω:

Για το αντίστοιχο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης 2012 είχαμε τις εξής συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα μέρη:
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ 01/1/2012 ΕΩΣ 30/09/2012
ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΕΒΕΜΕ
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ
ELVIP SRO
ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΕΒΕΜΕ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΚΚ/ΤΗΡΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ

ELVIP SRO

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.655,20
210.655,20

0,00

210.655,20
210.655,20

0,00

0,00

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 30/09/2012
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΕΒΕΜΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ
ELVIP SRO

ΕΚΚ/ΤΗΡΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ

ELVIP SRO

ΣΥΝΟΛΟ

195.587,23

0,00

0,00

195.587,23

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΕΒΕΜΕ

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

195.587,23

0,00

0,00

195.587,23
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Οι παροχές προς τα βασικά διοικητικά μέλη της Εταιρείας και του Ομίλου που δόθηκαν αναλύονται
παρακάτω:

Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος
δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης
για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει
ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη διοίκησης για τον Όμιλο και την εταιρεία
ανέρχονταν την 30/09/2013 σε 1.928.000,00 ευρώ.
16. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του Ομίλου στη Κλεομένη περίοδο 2013 ήταν
184 άτομα και 195 αντίστοιχα, ενώ το 2012 ήταν 234 και 264 αντίστοιχα.
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών καταστάσεων
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Αιγάλεω, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
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18. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.1 – 30.9.2013
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