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Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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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 31 Μαρτίου 2012, καθώς και τα
αιτούμενα συγκριτικά στοιχεία εγκρίθηκαν από το Δ.Σ στις 23 Μαίου 2012.
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 Τριμηνιαίες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 (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.
Οι Τριμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε
σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες

8

Τρίμηνη Οικονομική Έκθεση 31ης Μαρτίου 2012

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011.
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
2011 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις
παρακάτω αλλαγές.
9. Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά από 1 Ιανουαρίου 2011
Διερμηνεία 19 Διακανονισμός Υποχρεώσεων με Στοιχεία της Καθαρής Θέσης
• Τροποποίηση στη Διερμηνεία 14 Περιπτώσεις Προπληρωμών όταν υπάρχουν Υποχρεώσεις
Ελάχιστων Εισφορών
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 Ταξινόμηση των Εκδόσεων Δικαιωμάτων
• Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
Ετήσιες Βελτιώσεις 2011
Κατά το 2011 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2011 –μια
σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις
στα Πρότυπα:
• ΔΠΧΑ 1 - «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
• ΔΛΠ 1 – «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
• ΔΛΠ 16 – «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις»
• ΔΛΠ 34 – «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση»
Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος
κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους
επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η εταιρία δεν έχει σκοπό να
εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα.
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η
Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά
καταστούν εφαρμόσιμα.
Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ
για την ετήσια λογιστική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο
Όμιλος και η Εταιρεία μελετούν την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές τους καταστάσεις:
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες
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των οικονομικών καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές
μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών
επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα η οποία έχει
πραγματοποιήσει τη μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η
τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των
συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της ημερομηνίας ισολογισμού. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα - Φάση 1, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, ταξινόμηση και επιμέτρηση:
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
Φάση 1 του νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Επιτρέπεται η
νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο
αυτό.
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και κατάρτιση
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες οντότητες.
Το νέο αυτό πρότυπο δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος είναι στην
διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις
οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Δραστηριότητες, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 - Κοινοπραξίες και
θέτει τις αρχές για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση από τα μέρη σε μία Κοινή Συνεργασία. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος είναι στην
διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις
οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες,
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
ΔΠΧΑ 12 εφαρμόζεται σε οντότητες που συμμετέχουν σε μία θυγατρική, σε μία κοινή συνεργασία,
σε μία συγγενή ή σε μία μη ενοποιούμενη οντότητα. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της
επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 13, α) ορίζει την εύλογη αξία, β) θέτει σε ένα
και μόνο ΔΠΧΑ το πλαίσιο για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και γ) απαιτεί γνωστοποιήσεις για
τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης από την
εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»: Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12
παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται
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με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). Αυτή η τροποποίηση επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και στην επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές
αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου για τις συντάξεις,
στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και
λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Η
τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο
σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομάδα προτύπων σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες
(εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες:
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Η πρόωρη
εφαρμογή τους επιτρέπεται μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα
πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διερμηνεία 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της
παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013). Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών
της απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής
ενός ορυχείου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. Η διερμηνεία
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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 2011.
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11. Δομή του Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 31/03/2012, αλλά και κατά την 31/03/2011, 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
01/07/2011-30/6/2012. Για τους σκοπούς της ενοποίησης κατάρτισε λογιστικές καταστάσεις, για
την περίοδο 01/01/2012-31/03/2012 σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και τους κανόνες αποτίμησης
που εφαρμόζει η μητρική εταιρεία.
12. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
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
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12.1 Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης-επιχειρηματικοί τομείς
Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2012
Μαρτίου 2011 αναλύονται ως εξής:

13
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κατά τομέα δραστηριότητας για την 31 Μαρτίου 2012
και 31 Μαρτίου 2011 αντίστοιχα εμφανίζονται παρακάτω:
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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

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.
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Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.
13.3 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις 31 Μαρτίου 2012 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.
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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».

13.7 Λοιπά αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής
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13.8 Δάνεια

13.9 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
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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 31/03/2012 σε 1.948.048,31 ευρώ.
16. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας και του Ομίλου στο τέλος της
τρέχουσας περιόδου και της προηγουμένης περιόδου ήταν για το 2012 άτομα 247 και 322
αντίστοιχα, ενώ για το τρίμηνο του 2011 ήταν 272 και 347 αντίστοιχα.
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών καταστάσεων
Εντός του Απριλίου 2012, εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης ύψους € 3.100.000,00, επί ακινήτου
της Εταιρείας, που βρίσκεται στην Πασχαλίτσα του νομού Καρδίτσας, υπέρ της ALPHA BANK A.E,
για την εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων της ύψους 2.700.000,00.
Αιγάλεω, 23 Μαΐου 2012

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Η Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Θ. Σαράφης

Ελευθερία Δ. Μουζάκη

Στέφανος Κ. Κουρής
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.1 – 31.3.2012
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